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1.

Mám širšíokruh p átel, ale jen některym m žu drivě ovat naplno.
T eba Tercza a Marika - ty vědí vše, co vím já' K některym

,'p átelťrm" jsem časem ztratila drivěru. Ted' si dávám větší pozor na
to, než někoho označímjakosvého p ítele. Někdy nestačíani dlouhá
doba, abychom poznali nějakého člověka dopodrobna. Trvá to hodně
dlouho a někdy i několik let. Nám se mriže zdát, že někoho z,náme
moc dob e, ale on si s námi m: ;Že jen tak hrát, nemusí nám Íot
všechno atak. od jisté doby si dávám pozor i na nep átele. Ti rránr
někdy mrižou život pěkně ''osolit'', jak se lidově íká. A p átelé p es
počítač?Těm se nedá vě it snad už v bec. Vynryslí si lalcŠnou
identitu a mají nás jakou svou hračku - to nttiŽou rleprátclé také
udělat. Nep ítel mrjŽe na nás vynryslet ještě lroršívěc a to ponlstu.
Někdy se stává, že jejioh past na nčkolro jinélro se obrátí na ně sanré.
To je mrij pohled na p ítele a nep ítele.
Kandlerová Sabina

2.

Nep átelje málo, ale prav1ich p átel ještě méně ' KdyŽ se tak
rozmyšlím kdo je mrij nep ítel a kdo m j opravdov p ítel, tak mě
skoro nikdo nenapadá. Protože když si myslíte, že toho dotyčného
znáte dob e , ukáže se, že i kvuli ríplnéhlouposti ztratí u vás drivěru.
P ítel se nejlépe najde v nouzi. KdyŽ nevíte kudy kam, objeví se
najednou pravy p ítel, do kterého byste to ani ne ekli , že vás někdy
podrží.Ale kdyŽ se s těmi, co se na vás vykašlali, usmí íte,
zapomenete, Že vás někdo podrŽel nad vodou. Proto nem žu
posoudit jestli mám p átelé nebo nějaké nep átele. Mám p átele, ale

myslím, že kdyby se o mně něco rozneslo po našíškole, uvě í tomu
p ítel i nep ítel! ŮRaosi se totiŽ všichni p idají k většině, než aby
byly t eba dvě osoby proti několika. Já osobně žádnénep átele
nemám, nebo si alespo nemriŽu Vzpomenout a myslím si, že
nep átele jako takové mít nikdy nebudu' Jsem ráda zato, co mám a
že se s kamarády někdy pohádáme, to vribec nevadí, protože vím, že
se ZaSe usrní ínre. O
Anna Pernicová

-1.

V nralé vesničoe jmérrem Lidice' kteráleŽi nedaleko hlavního města

Pralry, Žila p ed válkou spokojeně jedna rodina, o které vypráví mrij
p íběh. Ani v nejhorším snu by je nenapadlo'co všechno je potká.
Nejlepšírodinny p ítel, ktery bydlel V Německu vstoupil do
německé armády a slepě poslouchal rozkazy nad ízenych. Toho
osudného dne se na rozkaz Německé íšepostavil proti všem svym
p átel m a p ipravil je o život. Němečtívojáci vyvedli brzo ráno
vŠechny,nic netušícíobčany Lidic ven ze jejich domovri'.. Muže
postavili za vesnici ke zdi a všechny je tam post íleli. Ženy a ďětí
odvezli do koncentračních táboru' Většina Žen a dětí zahynula v
plynovych komorách a nebo ještě d íve na velice špatnépodmínky v
táborech. Některé děti ,,byly ušet eny od Smrti"' vybrali je na
p evychow do německych rodin. Tohle všechno, tento hruzny čin
s opravdu odehrál v Lidicích a byl pak zopakován i v Ležákách.
Toto je jen jeden z mnoha p íkladri toho' že i ten nejlepšíp ítel se
mriže změnit v největšího nep ítele. Vě it mrižeme skutečně jen sami
sobě' Válka asi byla strašná doba. Jsem rád, Že jsem tu hrrizu
nezaž1l KaŽdym rokem si osud lidí z Lidic v červnu p ipomínáme a
douf;ime' Že už nic takového nenastane.
Stanislav Horník

-

4.

Adolť Hitler byl ze začátku p ítel pro lid v Německu. Adolf Hitler
dával lidem práci, mohli pracovat jako vojáci nebo dělníci. Adolf
Hitler začal obsazovat rtnné země v Evropě. obsadil celou Evropu.
ZačaI si íkat VŮDCE' Dokonce zaloŽll Hitlerovu mládež,jednoiky
SS' Wermacht a Gestano. Zač,alstavět koncentračnítábory. Zrovna
tam nechal Hitler poslat všechny ženy z Lidic. Do koncentračních
táboru Hitler nechával posílat všechny Žiay.
on tvrdil, ze Žiaijsou nečistá rasa a musí se vyhubit. Také zakládal
ghetta. Když se eklo Adolf Hitler' tak se lidé začali bát.Válka trvala
cel;1ich dlouhych 6 let a pro většinu lidí to bylo peklo. A tak
najednou byl zp ítele pro všechny nep ítel.
Miroslav Juna

KATEGORIE II.

(8. a 9.

t ída)

1.

Všechno se to p ihodilo 10. června 19a2. Když celá rodina včetně
mě spala, tak se ve vesnici zač,a! roz|éhat hroziv; rámus. okamžitě
jsme se vzbudili - tatínek, maminka, já a mrij staršíbratr. Nikdo
nevěděl, co se děje. Slyšeli jsme k ik německ ch vojákri a dunění
tankri. Nebyla slyšet ani slova rodičri, ani sebe jsem neslyšela. Za
chvíli někdo paŽbou od zbraně mlátil do domovních dve í a následně
na to je vyrazll. V tu chvíli jsem ani nemohla p emyšlet o drivodu,
ktery by tuto situaci vysvětloval. Byla jsem hrozně vystrašená' bylo
mi teprve 6 let. Ve dve ích se objevili němečtívojáci, vytáhli nás z
domu a potom ho zapálí|i. Viděli jsme, jak ho í náš drim' všechny
věci vzplanuly' všechny vzpomínky. ..
Nestáli jsme tam dlouho, ve vesnici byl hrozny zmatek, všude jen
hluk a zl"Llk zbraní. Doteď si pamatuji strach v matčinych očích.

Vedli, spíšstrkali, nás ke stodole, snažili jsme se držet p i sobě.
Nevedli jenom nás, ale i všechny ostatní obyvatele vesnice, tedy
většinu. Všichni mluvili německy, bála jsem se, Že nám ublíží.
Donutili jít mého tátu s bratrem pryč. Věděla jsem, že je zle, protoŽe

se gestapáci vraceli s pravidelností aŽ hrozivou. Yžďy vybrali deset
mužťrod patnácti let vyše a odvedli je, potom byly slyšet jen
vyst ely, vyk iky a také prosby. Plakala jsem, všude jsem viděla
vojáky se zbraněmi a ruiny domri. Vypadalo to jako nočnímura.
Po chviličce k nám p išli muži, odtrhli mě od mámy a s ostatními
dětmi naloŽili do vlaku' Co bude se mnou? A co s maminkou? Pouze
tylo otázky se mi v těch chvílíchhonily hlavou. Byl tam brozny
chaos, p ímo děsivy. od té doby jsem nikoho ze své rodiny neviděla.
Nikoho ztěch, které jsem milovala.
odvezli mě do Německa na p evychovu. Žilajsem mezi li,dmi, které
jsem nenáviděla, žila jsem tam, kde byli nrí nep átelé. Nenáviděla
jsem zvuk německého hlasu, zvuk, ktery rni stále p ipomínal m j
poslední den v Lidicích a zátove mrij nejděsivějšíden v životě.
Jenom se modlím, abych něco takového už nikdy nezažIla, protože
to všechno mi zristalo v hlavě. Mělo to byt štěstí'že jsem pŤežlla,ale
někdy jsem si spíšíkala, že to byl většítrest neŽ|ri smrt. Byla js:=
už dost velká na to, abych na tu hruzu dokázala zapomenout.
Silvie Hrochová
2.

Psal se rok 1942. Bydlela jsem v Lidicích a měla jsem tam dědu s
babičkou. Jednou mě vzbudily kolem šestéhodiny ranní vyst ely.
Rozespalá jsem vstala a šla jsem se podívat, co se děje. Viděla jsem
všude kou a plno lidí, ptala jsem se: ,,Co se děje?" Vyběhla jsem
ven a v očíchslzy, hledala jsem dědu a babičku, ale nikde jsem je
neviděla. Gestapo obklíčiloLidice, všechny lidi zatkli a potom
popravili. Já jsem se schovala do cizího domu a pozorovala jsem to
všechno' nikdo mě naštěstív ríkrytu nezahlédl. Bylo to hrozné. Muži

I t I I I I I I

IIIIIIIIITI
byli zahnáni do sklepri nějakého statku. Děti a ženy byly odvezeny.
Vojáci pečlivě prohledali všechny domy a zab1h všechny obyvatele

Lidic. Jeden voják našel i mě a mluvil dob e česky. Chtěl mě odvést,
ale nakonec mi jen Íekl, ať zristanu tiše tam, kde jsem' Že se vrátí a
odvede mě tak daleko, aby se mi nic nemohlo stát. Nevěděla jsern,
jestli mu mám vě it, ale nic jiného mi vlastně nezbylo, vyjít z rikrytu
znamenalo skoro jistou smrt. Tak jsem tedy zristala. o prilnoci sc
voják tajně vrátil, nevímo jak to dokázal a divila jsenr se, Žc se rrebál.
kdyby ho se mnou našli' asi by zast elili nás oba. Vypravoval ttli
svuj p íběh... Rodinu mu na začátku války někam oclvcdli a On sc
vstupem do jednotek SS snažil pátrat po svych rodičích,z'atírn
marně. Najednou se mi zdálo, že ho znám snad sto lct' poda ilo se
nám utéct za htanice, prožili jsme spolu rrěkolik těŽkych a pár
krásnych poválečnychlet, z vraždícílronep ítele se nakonec stal m j
Životní partner a p ítel, spojovalo nás rnnohé, i záŽitek blízkosti
smrti a ztráty blízkych, ale nejen to.. . Válka, to byla těžká doba.
Veronika Kloučková
J.

Ahoj jájsem Lukáš,jak dálje skorojedno. Budu vám vyprávět, co
se mně a mé rodině stalo lO.června 1945 v Lidicích.
Určitě jste už slyšeli o té hrozné věci, co tam byla spáchána' ate já
vám to p evyprávím, jak jsem to viděl já. Co se vlastně tenkrát stalo?

Byl podvečer 9.června a já amí kamarádi jsme už šli domri.
Domlouvali jsme se, že se doma zeptáme,jestli mrižeme spát pod
stanem na louce u lesa, už bylo teplo a moc jsme se na tohle
dobrodružstvítěšili. A rodiče nám to dovolili! Tolik jsme toho ten
večer napovídali a nasmáli se, aie to ráno! Vzbudily nás pronikavé
zvuky smě ujícíod vesnice.
Vylezli jsme ze stanu a pozorovali jsme, Že do vesnice jedou auta s
německymi znaky, zmatenějsme začali balit stan a pak jsme se

opatmě p ibliŽovali k vesnici. Viděli jsme vojáky, jakběžíbarák od
baráku a všechny budí a vyhání ven. Dospělé muŽe vodili do starého
kravína aženy a děti zavírali do školy. Báli jsme se, tak jsme radši
z stali schovaní. Najednou jsme uslyšeli k ik od lesa, na jehož kraji
.jsme ne nroc povedeně schovali stan.
Poclívalijsme se a viděli jsme dva Němce, jak prohledávají náš stan.
llned poté začali vojáci zběsile okraj lesa prohledávat.Mtij kamarád
sc lckl, Ž,e když ho najdou, Že nru něco udělají' vyběhl k voják m,
aby jim ckl, Žc.jsnrc rric neprovedli' ale nestačil ani promluvit,
utíkal k jednomu'znich a najeclnou BUMlVyst el! Ani jsem se
nechtěl podívat tím směrem (báljsenr se, Že uvidím to, co jsem si
myslel, že se stalo). Seděljsem s Jindrou od první t ídy v lavici, byl
to mťrj nejlepší kamarád...
Vojáci dál vše prohledávali, tak Sem se musel líp schovat. Ale co se
nestalo!!! Jeden z nich mě zahlídl! Podíval se nri do očí'A šel dál...
Dominik Salášek
4.

Jmenuju se Eliška a je mi l5 let. Už od malička jsemŽi|a Se svou
rodinou v Lidicích. Měla jsem tu i svého chlapce Tondu, kterého
jsem milovala. Často jsme se scházeli u rybníka. Všude kolem Lidic
byla nádherná p íroda. Byly tu lesy, rybníky a louky, na kterych se
pásli koně. Mezi tím stádem koní jsem měla i svého koně, jmenoval
se Jurášek.
V Lidicích Ž1la celá moje rodina. Byla jsem vždy šťastná, Že všichni
žijeme právě tady avšichni pohromadě.
Toho dne, kdy babička slavila 60. narozeniny, jsme s Tondou byli na
procházce. KdyŽ jsme se už vraceli, tak jsme uviděli' jak se k
Lidicím blíŽíněmecká auta plná vojákri.
Když jsme dorazlli na okraj Lidic, viděli jsme hr zu' co Se tam děla.
Bylo to strašné,lidi k ičeli, ženy i děti plakaly, všude byl zmatek. S
Tondou jsme se na sebe podívali, dali si pusu (to jsme ještě nevěděli,
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Že se vidíme naposledy) a ekli si, že se musíme jít podívat na naše
rodiny a potom, že se sejdeme u rybníka. ovšernkdyžsem doruzila
domri, čekal mě p íšerny pohled, všude po našem domě byla krev,
maminku a babičku jsem našla mrtvé v kuchyni, ale dědeEek s
tatínkem tam nebyli. Nevěděla jsem' co dělat, strašně jsem plakala,
nevěděla jsem kam mám jít, bylo to strašné.Napadlo mě, Ži prijdu
najít alespori tatínka a dědečka. A tak jsem vyb8trta z domu na ulici,
utíkala jsem, jak nejrychleji jsem uměla' volala jsem p itom tatínka a
dědečka' ale neoz,!ruali se.
Běžela jsem po ád dál a dál, až jsem doběhla k jeclrré zdi kclc bylo
mnoho mrtvych mužri. Bála jsem se tanr i poclívat, alc n]us.,'lil
jsem. .. KdyŽjsem došla aŽ k tělrim, p eběhl nri rrrráz po
záclcr:lr,
p ímo p ede mnou ležel na zemi tatínek s dědečkenr. Myslela jscr-rr,
že se zb\ázním. opět jsem se strašně rozbrečela. Chvíli jsem tam u
nich klečela a plakala, ale po chvílijsem se zvedlaa běžela zpátky
k rybníku, kde jsem chtěla počkat na Tondu' Doběhla jsem sice na
naše smluvené místo, ale Tonda uŽ nep išel. Cítila jsem se riplně
sama na celém světě. A v tu chvíli mi to došlo, ještě tu byl JuráŠek.
Ani chvíli jsem uŽ nep emyšlela aběže|a jsem Ř okadě. UŽ z dálky
jsem viděla koně, jak jsou neklidní, běhali po celé
ohradě,
vyhazovali zadníma nohama, ehtali a nav zát1em se kopali. SnaŽila
jsem se jim pomoc, ale nevěděla jsem jak. Jurášek se snažil
zbourat
ohradu. A v tu chvíli mě to napadlo. otev ela jsem ohradu a pustila
je ven, koně ani chvilku neváhali a vyběhli , ofuuay a
utíkali
směrem k lesu. Ještě chvíli jsem se zanimi dívala a v duchu se
loučila. Zas\echla jsem hlasy, a tak jsem se otočila a viděla jsem, jak
se ke mně blížívojáci. Bylo mi jasné, že až mě tu uvidí, tak že mě
tu
jen tak nenechají, ani jsem se nesnažila utéct. odvedli
mě k ostatním
a odvezli do koncentračníhotábora,p ežila jsem všechnu válečnou
hrťrzu snad jen díky tomu, že jsem myslela na Juráška, drželamě p i
životě myšlenka, že se p ece jen někomu z mych blízk ch poda ilo
se zachránit apŤéžít,i ted' čekám, že u plotu otrraay , [oR oi, o
které

I
se teď starám, zaŤehtámrij
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p ítel z dětství - Jurášek'

KARoLÍN A LIEBEZEITOVÁ
5.

74.btezen 2070
Dnes mě otec veze do školy. Bavíme se a smějeme, takže cesta
nám rychle ubíhá.

Už jsme u školy, vystupuju, loučímese a já otce ještě varuji, aby
se p ipoutal.

Ríká,,Jo!'' ale já stejně vím, Že to udělá ažunějakého většího
nrěsta. Vždy jsem mu to vyčítala,a|e už dávno vím, že to s ním ani
nehne.
Lidice za 2. světové války
Mladá dívka Šárka.1de s tatínkem lesní cestou ,kdyžse za nimi
zaěnou ozyvatpodivné hlasité zvuky. Tatínek Šárku okamŽitě
vtáhne do lesa, ale i p ez pohotovost, se kterou tatínek Šárku strhl do
k oví, je němci, kte í za nimi dělali ten hluk, spat ili. Modrookou
blond'atou Šárku odvezli do německé rodiny na p ev]chow. Byla
j.{u z těch kdo válku p ežili bez rijmy na zdraií.
Šárčintatínek už neměl takové sicsii' Zem eltyden p ed smrtí
Adolfa Hitlera v plynové komo e, po pokusu o ritěk, selménem své
dcery na rtech.
V posledních minutách svého životapocítil takovou bolest, Že
smrt pro něj byla vysvobozením.
Na nep áte]ském uzemí pro něj smrt byla jedin m p ítelem,
jedinou nadějí.
14.bŤezen2070

otec odjíždía já jdu do školy.
12:43 mi zazvoní telefon. Zvedám ho a íkám ,,Halo!''
odpovědí mi bylo, ,,Dobry den, tady policie ČR, mluvíme se
slečnou Mráčkovou? ?''
,,A-a-ano," vykoktala jsem ze sebe.
,'Musíme vám bohužel oznámit, Že váš otec zem el na následky
na následky tragické autonehody. Mohl to pÍežit,kdyby se p ed
jízdou p ipoutal'''
Začala jsem plakat! UŽ jsem ne ekla ani slovo. Ted' byla snrrt
nep ítelem. Táta a mámatotiž čekali dítě.

Ye

!

Lidice za 2.světové války
Smrt zde byla p ítelem a vysvobozením.

l4.b ezen2010
Tentokrát byla nep ítelem, zem el otec dvou dětí. Vlastně t í, jen
jedno znich se již narodí jako pohrobek.

YŽdy'.'.'
Doba se mění, lidé zristávají.
nep ítelem to se asi nedozvím.
NIKDY.......
Kate ina Tesa ová
6.

a

jestli je smrt p ítelem nebo

Kdo je mrij p ítel? Tato otázka mě trápila cely den. Proč má b1,t
lidstvo rozděleno na p átele, ale i nep átele. Proč ti, co mi něco
dělají, musí byt hned nep átelé. Kdo mi v nouzi pomriže? Dokonce i
ten, kdo podle mě je nep ítel, by mi také mohl pomoct. Proč si
musíme pokládat tuto otázku,kdyŽjsme všichni lidé?
František Ko án

7.

Dobry den' jmenuju se Jirka. opravdové p átele jsem poznal už ve
školce.
První muj opravdoví p ítel mi pomohl,kdyŽ mi nikdo ubližoval a
v ruznych jinych situacích, t eba po mně dojedl chleba s drožďovou
pomazánkou.
V současné době mám dost p átel, kterym m žu vě it a u kter1ich
vím, že mi
pomrižou'
Jsem za ně rád!
Moje heslo je: ,,opravdovy p ítelje ten, kterej v nouzi p ijde, když
ostatní odchází|"
.li í Vrbeník
8.

P ítel je pro mě ten, kdo mě vytáhne z maléru a kterymu m žu vě

it.

Je sním sranda
a nedělá naschvály.

Nep ítelje pro mě ten, kdo dělá vše, abych se ztrapnil
neudělal dob e.
Ji í Cífka

9.

a abych něco

Kdo je mrij p ítel? Na tuto otázku pro mě není těžkéodpovědět. Je to
takovy člověk, ktery se mnou směje' ktery se mnou mluví, ale
zároveti ten, kter Se mnou je, když mi není ztovnado smíchu. I já
takového p ítele mám. Je to Anežka. A proč? Protože ona mě nikdy
nenechala ve štychu, vŽdycky, když jsem pot ebovala' tak mi
pomohla. Ale samoz ejmě se se mnou také smála,kdyžjsem byla
šťastná. Takovy by měl opravdovy p ítel b;it. A jestli mám nějaké

nep átele? Nevím, ale asi ne! Netvrdím, Že by se nenašel někdo
takovy, kdo by mě neměl p ílišv lásce nebo naopak. Ale nejspíš
bych nenašla člověka, kterého bych vyloŽeně nenáviděla, aJi tohle
prostě nemám zapotŤebí.
Kristyna HouŽvičková

Pro mě je p ítel Štcpán

Proč?& protože mi nelže, nic mi neudělá , pomáhá nri. kdyŽ

děje, nenechá mě v problému.
kdo je pro mě nep ítel

se něco

[?

A

Ten, kdo mi lže, podvádí mě, vyhroŽuje , provokuje
nechci ,uráží anadává,
když něco udělá, svede to na mě .
Jaroslav Kandalík

,

dělá, co já

11.

Jmenuji se Ljuba a je mi 83 let.Teď poslouchejte budu vám
vyprávět":
,'Pamatuji si ,že jsem se narodila 10.června roku I92] v LeŽákách,
bylo to časně ráno,svítilo sluníčkoazpívaliptáčci.''
,,

o

10 let později..'..........

,,Dnes mámnarozeniny, ano lO.narozeniny. Je krásně, maminka
mi chystá dort a já mezi tímjdu s nejlepším kamarádem Františkem
k potoku u lesa pouštět lodičky ahrát si na schovku.''
,,Nevím jak je to možné,ale den ode dne, měsíc po měsíci a rok
po roce jsem měla Františka stále víc a víc radši a chtělaisem s ním

trávit stále víc a víc času. Asi jsem se tehdy do něj zamilovala.''

o 4roky později............
,,Dnes napíšuFrantiškovi dopis o tom co k němu cítíma že už
nechci b;ft jen nejlepší kamarádka, ale něco víc, mám oči jen pro
něj !'' (BERU SI PERO , TIJŽKL], PAPÍR A JDU psÁr. . .)

DOPIS:
Ahoj
Františku
uplynulo
I4let apo ád jsme nejlepší
,'
kamarádi, hrajeme si, chodíme spolu ven k potoku uŘaiaí den si
máme co íct. od doby co jsem měla l0.narozeniny se toho pro mě
hodně změnilo. Pamatuješ, jak jsme byli u potoka a mě spadl do
vody medajl nek po babičce? Tys pro něj bez váhání stoeil a snažil
ses ho najít kdyŽ uŽ jsem myslela, že ho nenajdeme, vyno il ses a
ekl:,, Je to zttacené, asi ho vzalavoda.'' Začala jsemplakat a tys mě
objal a ekl: ,,Neplakej, víšŽe bych z té vody nevylezi d ív, než bych
ho nenašel.'' A p ipnuljsi mi ho na kÍk. Z té radosti jsem ti dala pusu
a šli jsme domri' od té doby na tebe po ád myslím achci s tebou byt
stále víc a víc času. Asi se ptáš proě ti píšutento dopis .MoŽnáuŽ
tušíšproč. AmoŽnátaky ne' Nikdy jsem ti to nedokázalaŤíct, ale
já'...já.'.. já se do tebe zamilovala a to fakt hodně. Douf;ím,
Že to
nijak nenarušínaše p átelství.
Ý ? Ý Ý Ý Ý Ahoj tvoje Ljuba =0x Ý? Ý ? Ý

o

1rok později..........

Ještě jsem nedala Františkovi ten dopis' ale dnes už to udělám,
p eci je to už rok a já mu ho mám po ád u sebe. Jdu se p ichystat na
cestu a p jdu mu ho dát osobně. Dnes je lO.června a jako každ, rok
mámnarozky a také tento den strávím s Františkem venku. Po obědě

-

-

jsem se p ichystala na cestu, ale najednou mi bylo divné, Že
František ráno nep išel k námjako vždycky tento den, nikdy
nezapomněL,vždy mi p ál první. A dnes nic' Co se asi stalo?

12.

o p l hodiny později.....'...
Už jen pár krokri a jsem v Lidicích....Ale najednou'..Slyším
vyst ely, pláč, k ik, padající domy. Vidím prach, zbraně, umírající
lidi, rozbourané domy. ,,Františku, Františku!!!" k ičím.Uvidím ho

vytíhat od blízkého domu, ch1n'á mě za ruku a ve spěchu íká
,,Poběž !" Nic nevnímám, jen běžíma chci mu dát ten dopis.T eba je
to poslední chvilka, co s ním strávím, napadámě' Doběhneme do
rikry.tu a František ze sebe vychrlí:
jít pomoct rodič m,
',MuSím
počkej tu na mě. Mám tě rád, miluju tě, chtěl jsem ti to dávno íct.....
Zoufalejsem ho objala a vtiskla mu dopis do dlaně' usmál se a slíbil'
že si ho co nejd íve p ečte.
:

o 6hodin později'.........'

,Ještě jsem v rikry'tu, uŽ nic neslyším,a proto vycházím ven a

jdu se podívat, kde je František. Běžímk nim domri, ale z toho zbyly
jen trosky. Vidím tam lidi , mrtvé |jdi,ležímezi nimi Františkovi
rodiče a jeho sourozenci, ale František nikde. Vracím se zpět a
najednou slyším jak někdo volá: ,,Pomoc' prosím, pomoc!'' Po
balvany a spadanou omítkou vidím lidské tělo - František! Má
v ruce mrij dopis, je otev eny a František ho svírá v dlani. Snažila
jsem se na něj mluvit, hladila jsem ho, ale on uŽ nereagoval, ne ekl
nic, nevydal ani hlásku" prostě mi um el v náručía 1á ani
nevím.....nevím jestli ten dopis p ečetl ...
KdyŽ si na to vzpomenu vidím jeho krásné modré a velké oči, jeho
rty i jeho risměv,rozpláču se a douf;ím, že na mě dohlíŽíz nebíčkaa
chrání mě jako mrij anděl strážny.
Romana Janoušová

P estože tenkrát mi byto pouh ch 5 let, tento okamžik si
pamatuji do detailri. Pamatuji si p esny obličejo dokonce i
hlas toho, dfty kterému se mi tento okamžik vryl do paměti. Den
začal naprosto stejně jako všechny ostatnío však nikdy by mě
nenapadlo, že právé tento den obyčejn všedníden se stane mou
nočnímrirou.

Bylo už odpoledne, maminka uklízela drim a tatínek se
zrovna vracel z práce. Rodiče seděli u stolu a tatínek vyprávělo
co bylo nového v práci, když tu se začaly ozyvat v; k iky, rány a
vyst ely. V tu chvíIi jsem nechápala' co se děje. Tatínek vyběhl
ke dve ím, abY se podívalo co to je. AIe hnedo co otev el' se s
vyk ikem skácel k zemi, někdo ho zast elil. Maminka se k němu
okamžitě rozeběhla a se slzami v očíchse k němu sklonila,
najednou se zvedlao podívala se p ed sebe, pak se s hrrizou v
obličeji otočila na mě a rozeběhla se s otev enou náručí,jako by
mě chtěla p ed něčímochránit. Ate doběhnout už nestačila, ve
dve ích se objevil muž se zbraní v ruce a zast elil ji stejně jako
tatínka. Já seděla v koutě pokoje a okolo sebe jsem měla hračky.
Byla jsem uplakaná, t ásla jsem se a strachy jsern ani nedutala.
Muž se ke mně p ibližoval pomal mi kroky. Když už stál těsně
p ede mnou' tak se sklonil. Se strachem jsem si ho prohlížeta.
P esně si pamatuji jeho obličej. Měl tmavé oči a na krat'oučko
ost íhanévlasy. ChvÍli si mě prohlížela pak odložil zbra ,
pohladil mě po vlasech a ut el mi slzy. V ten okamžik jsem
nechápala' co se dějeo vzal mě do náruče a zamí il se mnou k
truhle, kam si maminka schovávala svátečníšaty. šaty z truhly
vyházel a položil mě do ní. Naznačil mi, že mám byt potichu,
smutně se usmálo ještě jednou mě pohladil a pak na mě naházel
všechny maminčiny šaty a truhlu zav el. Nevím jak dlouho jsem

tam byla schovanáo ale když se to po nějaké době všechno
uklidnilo, pomalu jsem vylezla z truhly a rozeběhla se ze dve í
ven. Všude leželi mrtví lidé, většina domťr bylo spálen; ch.
Kousek ode mě stál hlouček lidí' znala jsem je, byti z vedlejší
vesnice. Snažili se pomáhat těm, co p ežili. Státa tam i moje teta,
jsem
bez
váhaní
nl

Dnes je mi 73 leto zbytek dětství jsem strávila s tetou. Nad tím, co
se tehdy stalo, dost často uvažuji. Nevímo co si mám myslet, ten

muž mě zachránil, ale také mi zabil rodiče, nevím jestli byl
hodny nebo zly, nevím jestli mu mám b t vděčná nebo ho mám
nenávidět. Nevím zd,a je p ítel nebo nep ítelo ale každopádně
právě on mi zachránil život.
Petra Malecká
13.

Dle mého názortt je p ítel ten, kdo v nouzi pomriže. Já sám se
nejraději pŤáte|ím s holkama, jsou na mě hodné, tak jsem na ně taky
hodny, ikdyžje někdy asi štr,u, ale mám je rád a douf;ím že ony mě
taky. Dokážou mě vyslechnout a pomriŽou, když to jde. A kdo je
nep ítel? Zatím žádnéhojá osobně nemám. Vždycky to byl
nep ítelem spíšnějak; vysvětlitelny problém, problém někdy ublíží
a není to člověk.
Nep ítel je asi ten, kdo nepomriže' a vykašle se na mě
Ji í Novotny
14.
Jsem maly zajíc. SamozÍejmě, Ž9 mám spoustu p átel, ale i těch, co
Se se mnou moc nekamarádí. Zádné nep átelství mezi námi však
není. Musíme b;ft totiž pospolu proti našemu největšímu nep íteli -

lišce. Ne, že by kažďá liška byla z1á, ale tak to
námi zajíci a liškami chodí, je to boj na Život a na smrt.

už mezi

Psal se rok 1942, p estěhovali jsme se s celou rodinou do lesa u
Lidic.Všecko bylo zpočátku dobré, měli jsme dobry tlÍ<ryt, takŽe
jsme byli v bezpečíp ed liškami, a měli jsme dost potravy. Jednoho
dne jsem se šel podívat do blízkych Lidic, kam jsme chodívali často
a nikdo nám tam neubližoval, protože jsme moc škody v zaltraďách
nenadělali. Vypravil jsem se do Lidic i toho osudného červnového
drre. Byl jsem skoro v zahradě nejbliŽšího domu a vtom slyším
vyst ely, šel jsem se podívat blíž'To, co jsem viděl' bylo hrozné! od
té doby vím, že největším nep ítelem nejen zajícri jsou zlí vojáci.
Miroslav Laťant
15.

Ahoj' jmenuju se Hanka.V Lidicích jsem měla kamarádku Veroniku.
obě jsme byly modrooké blond;ny. Byly jsme ty nejlepší
kamarádky na světě. Všechno jsme si svě ovaly, chodily jsme spolu
ven. obě jsme totiž bydlely v Lidicích, což byla vyhoda, mohly
jsme spolu trávit soustu času. Jednoho dne nám ve škole naše t ídní
učitelka oznámila, že k nám p išel nov , Žák. Když se objevil ve
dve ích' zatqil se mi dech a rozbušilo se mi srdce, moc Se mi líbil,
ale Verče bohuŽel taky. Tím začal konec našeho p átelství. Dělala na
něj hned oči a já věděla, že to nedopadne dob e. Začaly jsme se
hádat. Hádky aurážky byly na denním po ádku. Po čase jsem se od
holek dozvěděla, že Verča s Lukášem chodí. Byl to pro mě šok.
Chodily spolu potom rok. A pak se to stalo! Jednoho dne odpoledne,
kdyŽ jsem se vrátila ze školy, p išli nějací lidé. Měla jsem strach a
oprávněně. Yzali tatínka a staršíhobráchu a odvedli pryč. Mě a
maminku vzali do školnítělocvičny.Tady jsem ji také naposledy
viděla živou. Ani nevím, kam ji odvezli a asi to už nezjistím.V
houfu, do kterého zaíadllt mě jsem zahlédla Verču, ihned jsem
nechala stranou vše, co nás rozdělovalo. Padly jsem si do náruče,
ale to užnás brali vojáci a odváděli pryě. Bylo mi do breku. Po dvou
dnech riporné zapocené cesty ve vlaku nás vyvedli ven a roz,dělili,

vlastně p idělili do německych rodin. Měla jsem štěstí,byli na mě
v rodině hodní, ale když jsem k nim p išla, byla jsem už dost velká
na to, abych na sv j privodní domov zapomněla. Po válce mi bylo 20
let. Uměla jsem německy, ale rozhodla jsem se vrátit do rodnych
Cech. A taky do Lidic, abych viděla' jak to tam vypadá. To, co jsem
po p íjezdu do Lidic uviděla' mi vyrazilo dech. Nic tu nebylo. Nic,
vribec nic..Ten prázdná planina, kde se dalo jen ztěži odbadovat, Že
tam stála vesnice' Stála jsem tam jako omámená. Procházela jsem
,,ulicemi"' které jsem měla v paměti, byla jsem na místě, kde stával
náš diim, došla jsem k tělocvičně a h išti, kde jsem s Verčou hrávala
košíkovou. Do očíse mi začaly ďrát slzy.
Když se zase všechno vrátilo do normálu, našla jsem si bydlení a
skvělou práci. Jednou jsem šla po ulici a najednou jsem se setkala
pohledem s ženou a jako by mnou projel blesk. Verča! Poznala mě a
naše setkání po letech bylo nečekané,ale obě jsme z něj měly radost.
Vše špatnéz dětskych let bylo zapomenuto a zbylojen p átelství.
A já se ptám proč, proč museli moji rodiče zemŤít' Válka se pro mě
stala nep ítelem. P ítelem zas Veronika.
Kate ina Zelenlrová
16.

Byla jsem ve škole v Lidicích . Zápasila jsem Ze svojí ''kamarádkou''
Janou. Ten den se mi nic nevedlo. Zkoušeníza 4 , test za 3. Jana
byla šťastná , že se mi nic nevedlo . Byla p estávka , slyšela jsem
ránu a zem Se dokonce ot ásla " Lek1a jsem se tak, že mi vypadla
tužka z ruky. Pak uŽjsem to moc ne ešila' protože jsem chtěla b1,it
nejlepší, tak jsem se učila o p estávkách a riplně jsem na tu ránu
zapomněla. Byla poslední hodina, opakovala se rána a v učebně
spadnul obraz. Pět minut do konce hodiny' jedna minutao ZVONÍ!
odcházelí jsme do šatny. S Janou jsme vyšly skoro společně a
najednou jsem zristala strnule stát. P ede mnou ho el drim' Byl to náš
d m. Rodiče byli tou dobou v práci, tak se jim snad nic nestalo,

p esto jsem začala zoufale k ičet a chytila se Jany, která stála těsně
za mnou. Nemohla jsem ani mluvit! NIC! obě jsme věděly, že teď
musíme drŽet p i sobě. Měla jsem stále většístrach a věděla jsem, že
uprost ed obce zristat nem žeme! Chtěly jsme se vrátit do školy, ale
to už nešlo. Neměly jsme kam jít' Neměly jsme koho požádat o
pomoc. Všichni měli starost o sebe. o druhé se nestarali . Začala
jsem panikaŤit, že um u, asi proto, že jsme mrjely několik mrtvych
lidí. Doběhly jsme k Janině domu, byl ještě cely, vběhly jsme do
sklepa.Uběhly asi 3 hodiny a začalo se stmívat. Bála jsem se o
rodiče, ale stále jsem doufala, že se jim nic nestalo. Usnula jsem
vyčerpáním. Ale v polospánku mě vylekaly rázné kroky, které se
p ibližovaly čímdál víc. Podvědomě jsem zamkla' Za chvíli jsem
slyšela rány na zamčenédve e. Schoval jsme Se s Janou pod
rozkládací gauč. VojácivyrazIli dve e a začali sklep prohledávat. Po
pár minutách byli na odchodu,vzali všechno, co mělo nějakou cenu .
Než odešli, zakriučel Janin pes, protože měl hlad. Všimli si ho a
bezcitně ho odst elili. Janě vhrkly do očíslzy, ale věděla, že kdyŽ
pípne, skončímeobě jako on. odešli. Jana se snaŽ1la ošet ovat psa,
ktery skoro než1l' Po 2 dnech jsme vyšli na světlo. Všude krev.
Záďné domky, domy, byty. Jen holá v1pálená plári. Všude mrtví lidé.
Jana vzala psa do náruče a došli jsme do 10 Km vzdáleného města

Kladna' kde Jana zamíÍIlak veteriná i. Já jsem zatím došla k budově
školy' kde bylo napsáno: Pomoc Lidicím. Vešla jsem dovnit a
naproti dve í stála tmavovlasá žena. Maminka! Vběhia jsem jí do
náručía radostí jsem brečela' Za ní šel tatínek , také p ežil. Jana se
doraz1la do školy také, nesla v náruči štěně, které jí dal pan doktor'

Janin pes už nešel zachránit'
Po válce jsme si po ídili maly domek v Kladně a s Janou chodíme
dodnes venčit své psy společně...
17.

Jmenuji se Josef Langman a je mi 80 let. Řeknu vám p íběh'
ktery se stal mému otci a mé matce p ed 68 lety v Lidicích. Ráno
8.června 1942 jsem den proŽíval jako obvykle, krmil husy, slepice,
pomáhal mamince va it a odpoledne skotačil s klukama venku. o
dva dny později se však stalo něco neobvyklého. KdyŽ jsme venku s
hráli na babu, zahlídlijsme v dáli stovky neznám,ych osob. Když se
p iblížLly,hned jsme pozna|i kdo to je Byli to němečtívojáci
táhnoucí na Lidice. Běželi jsme rychle za rodici a všechno jim
pověděli' otec vyběhl z domku a začal k ičet na celou vesnici:
,,NěmcilVšechny nás zabijou! Zachra se kdo m žeš!..Z domku
vybíhali lidé a začali panika it. Najednou se ozval vyst el a všichni
ztichli. Po chvilce k mému otci p išel jeden z voják a začal Ťíkat
něco německy. Ale otec mu Ťekl, že nerozumí a dostal samopalem
p es hlavu. otec \ežel bezmocně na zemi a nehybal se. Pak začalí
vojáci postupně zapalovat domek po domku a vypadalo to, že něco
nebo někoho hledají... (NEDOKONČENO)
Petr
Byst ick

...tak a tohle bylo hledánÍ p

století, žáci mohli, ale nemuseli' jak je vidět z riznorodosti
textu, YWžítreálie Z našeho regionu a tragicky osud
st edočeskévesnice Lidice, která byla srovnána Se Zemí
v době 2. světové války.
'Za

pomoc a spolupráci pat í velk]i dík PhDr. Lence Pulcové' editelce ZŠa MŠ
Mšec, bez jejíhožnadšení by sborník nevznikl.
Na celoškolním hodnoceni prací se podílely: Mgr' Zdena Landová, Mgr. Hana
Kvapilová, Pavlína Kleinová, Mgr. Radka St íbrná, Mgr. Lenka Lafantová, těmto
kolegyním také moc děkuji za spolupráci.
Sborník sestavíla Mgr. Šárka Eisová, učitelka základní školy.

Sborník i textyjsou využíványpro pot eby školy.

átelství,

nep átelství, pravdy.. .
V celoškolnísoatěži ne|více zau'

'

Pe
Malecké
9. tíd kt
zve e', - ve sborníku -od číslem72.

text

Tento text shodně vybrali do svtch pěti nej všichni hodnotitelé,

Sborník byl sestaY:{t Z textri Žák. 6. * 9. t ídy ZŠa MŠ
Mšec, ve školnímroce 200912010. Využito bylo tématu
vyhlášeného pro letošnírok v soutěži Lidice pro 21.
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