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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá edicí pěti dochovaných čísel dívčího časopisu Bonaco, které 

vznikalo v terezínském ghettu v letech 1943–1944. Cílem práce je zpřístupnění pramenů nejen 

pro akademickou obec, ale i pro širokou veřejnost. Přepis časopisu je opatřen poznámkovým 

aparátem a všechny ilustrace, které se v časopisu vyskytují, jsou zařazeny v přílohách. V úvodu 

se nachází informace o kultuře v ghettu a v druhé kapitole podrobnosti o samotném časopisu 

Bonaco. Dále má každé číslo časopisu svoji vlastní kapitolu. 
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Abstract 

My bachelor thesis focuses on the edition of five surviving issues of the girls' magazine Bonaco, 

which was made in the Terezín ghetto in 1943–1944. The aim of the thesis is to make the 

sources accessible not only to the academic community but also to the general public. The 

transcription of the journal is annotated and all the illustrations that appear in the journal are 

included in the appendices. The introduction provides information on ghetto culture and the 

second chapter details the Bonaco magazine itself. In addition, each issue of the magazine has 

its own chapter.  
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1. Úvod 

Umělecký život v Terezíně byl velmi bohatý, zejména v letech 1943 a 1944 do 

podzimních transportů. Prameny, které se dochovaly, jsou významným předmětem bádání a 

zkoumání tehdejšího života a mentality židovského ghetta. Nejenom že pomáhají odhalit 

historicky věrný obraz nacistické perzekuce. Kultura byla výraznou složkou života ghetta a 

přitom při počátcích ghetta byla utlačovaná.  

Ghetto Terezín bylo původně zřízeno jako sběrné a průchozí místo především pro 

protektorátní židovské obyvatele. Mělo jít o dočasné řešení; nakonec jen průběh války přiměl 

organizátory konečného řešení k tomu, že tento tábor zachovali až do května 1945.1 První 

transport odjel z Prahy 24. 11. 1941 a jeho příchod do uprázdněných terezínských kasáren 

znamenal už vlastní počátek tábora. Byl složen pouze z 342 mužů a pojmenován AK 1 

(Aufbaukommando, komando výstavby). 4. prosince následoval tisícičlenný transport 

s podobným složením (AK 2) a téhož dnes přijeli členové štábu – vedoucí činitelé židovské 

samosprávy a jejich doprovod. 30. 11. přijel první hromadný transport celých rodin, pro jehož 

ubytování nebylo ještě nic připraveno.2 V prvních prosincových dnech roku 1941 došlo 

k definitivnímu rozdělení rodin: muži byli ubytováni v mužských, ženy s dětmi v ženských 

kasárnách. Pro děti zřizovalo oddělení péče o mládež při samosprávě oddělené ubikace, 

nazývané domy (Heim), aby tak ulehčilo jejich pobyt v Terezíně, a usilovalo o výchovné a 

vzdělávací působení.3  

Kulturní život v ghettu začínal spontánními pěveckými večery pořádanými v mužských 

ubikacích. Když počátkem prosince 1941 přijel šestatřicetiletý pražský dirigent Rafael 

Schächter,4 byly akce reorganizovány do profesionálnějšího prostředí a poté vznikly mužské 

pěvecké sbory. Ostatní vězni trávili svůj volný čas recitací básní oblíbených českých autorů. 

Lidé si s sebou přiváželi hudební nástroje, na které mohli hrát na hudebních večerech. Později 

téhož měsíce však SS zakázala používání hudebních nástrojů; večírky nyní musely být 

schváleny předem. V únoru 1942 Otto Zucker5 požádal Fredyho Hirsche6, aby zřídil oddělení 

                                                           
1 KRYL, Miroslav in REDLICH, Egon. Zítra jedeme, synu, pojedeme transportem. Ed. Miroslav Kryl. Brno: 

Doplněk, 1995, str. 33. 
2 Tamtéž. Str. 38. 
3 Tamtéž. Str. 39. 
4 Rafael Schächter (1905–1944/5), byl dirigent a klavírista. V Terezíně nastudoval s ostatními vězni Prodanou 

nevěstu od Smetany, dětskou operu Brundibár a před komisí Mezinárodního červeného kříže (1944) předvedl 

Verdiho Rekviem.  
5 Otto Zucker (1892–1944), byl zástupce židovského staršího. Deportován do Osvětimi 28. září 1944. 
6 Alfred Hirsch (1916–1944), byl mladý sionista, jeden z vedoucích činitelů péče o mládež.  
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nazvané „Rekreace“ (Freizeitgestaltung), které by organizovalo kulturní aktivity. Oddělení 

patřilo pod Oddělení vnitřní správy židovské samosprávy ghetta. Jeho prvním vedoucím byl 

třicetiletý plzeňský rabín Erich Weiner.7 Weiner s pomocí týmu asistentek organizoval aktivity, 

které se brzy rozrostly o divadelní představení, přednášky a hudební akce.8 

Mezi terezínskými vězni byla i řada profesionálních a významných umělců, stejně tak 

mnoho amatérských umělců a umělkyň. Umění se dalo tvořit či zhlédnout ve všech formách: 

výtvarné umění, literatura, divadlo či hudba. Mezi nejvýznamnější umělce patřili například 

Rafael Schächter, Karel Poláček9 či Norbert Frýd.10 Ať už byla snaha o to vytvořit vyšší 

uměleckou kulturu nebo snad jen zábavnou formu umění, jednalo se celkově o eminentní úsilí 

posílit morálku, ducha a byť jen dočasně zapomenout na každodenní strasti života v ghettu.  

Umění nevytvářeli jen dospělí nebo dospívající lidé. Tisíce dětí se díky umění snažilo 

překonat trauma a úděsné zážitky, ale i vyjádřit radostné okamžiky.  

„Oddělení pro mládež (německy Jugendfürsorge) se snažilo všemožně chránit děti 

jakožto budoucnost židovského národa. Zajišťovali jim lepší stravu, výhodnější bytové 

podmínky, ošacení, snažilo se, aby nepodléhali demoralizaci, jež byla rozšířena kvůli těžkým 

životním podmínkám, a snažilo se podporovat všechny jejich aktivity – připravovalo zakázanou 

výuku, založilo knihovnu a zařizovalo také přiměřenou práci pro nejmladší pracovně nasazené. 

A aby děti byly chráněny před nejdrsnější terezínskou realitou, počátkem roku 1942 založilo 

několik dětských domovů – heimů, z nichž nejznámější byly domovy L 417, L 410 a L 414. 

Domov L 417 byl určen pro chlapce od 10 do 16 let – v tomto domě vycházela většina 

chlapeckých časopisů, domov L 410 byl pro dívky od 10 do 16 let a domov L 414 byl určen 

pro německou a rakouskou mládež a dívky z protektorátu od 11 do 18 let. […] Děti byly vedeny 

k seberealizaci – psaly si deníky, básně, povídky, vydávaly časopisy, kreslily, hrály divadlo, 

pořádaly přednášky. […] Terezínských dětských časopisů se dochovalo osm. V Terezíně však 

vycházelo nejméně deset časopisů, jak je známo z písemných pramenů. Šlo o chlapecké 

časopisy Domov, Kamarád, Nešar, Noviny, Rim, Vedem a dále o dětský časopis Hlas půdy Q 

306 a dívčí časopis Bonaco. Nedochovaly se časopisy List sedmičky a Tam-Tam.“11  

                                                           
7 Erich Weiner (1911–1944). Poslední bydliště před deportací: Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu: 

Plzeň. Transport T, č. 352 (26. 01. 1942, Plzeň -> ). Transport Er, č. 935 (16. 10. 1944, -> Osvětim). Zahynul. 
8 Volně přeloženo, HÁJKOVÁ, Anna. The Last Ghetto. An Everyday History of Theresienstadt. Oxford, Oxford 

Universiy Press 2020., str. 168-169 
9 Karel Poláček (1892–1945), byl český novinář, publicista a prozaik. Přispěl k rozvoji novinářských žánrů. 
10 Norbert Frýd (1913–1976), byl český autor povídek, románů, cestopisů a reportáží.  
11 SVOBODOVÁ, Kateřina. Terezínské dětské časopisy. In: Jiří Holý (ed.): Holokaust – Šoa – Zagłada v české, 

slovenské a polské literatuře. Praha: Karolinum, 2007, s. 112-114. 
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Při práci s dětskými kresbami a básněmi je nutno mít na zřeteli, že větší část dětské 

tvůrčí činnosti se nedochovala. Není ji tedy možno uchopit a analyzovat v plné šíři.12 Jiří Holý 

ve své studii Divadelní a literární činnost v terezínském ghettu uvádí také toto: „… tato díla 

nelze posuzovat výhradně estetickými měřítky, protože vznikala v extrémních podmínkách. 

Jejich tvůrci a případní čtenáři či posluchači přímo v ghettu je vnímali prioritně jako svědectví 

o nelidské nacistické perzekuci, jako kulturní psychoterapii a relaxaci nebo jako osvobozující 

čin umožňující napřímit se a zapomenout na každodenní útrapy.“13 

Naše práce se zaměří na edici časopisu Bonaco a samotné texty v časopise (beletristická 

tvorba, vzpomínky, reportáže, zprávy) a jejich interpretaci v kontextu života v Terezíně a 

terezínské kultury. 

2. Časopis Bonaco 

Na přelomu roku 1943 a 1944 v mládežnickém domově L 414 začíná vycházet časopis 

Bonaco. Stává se jediným dochovaným dívčím časopisem z ghetta. Na vytvoření časopisu se 

podílely dívky z protektorátu ve věku okolo 16 až 18 let, které pocházely ze smíšených rodin. 

V domově L 414 s nimi ještě bydlela mládež z Rakouska a Německa. Ubytovány byly v pokoji 

číslo 11. Vedoucí domova mládeže L 414 byl Sigi Kvasnievsky.14  

Na zachování tohoto pramene má největší podíl Gertruda Sekaninová-Čakrtová.15 Do 

života v terezínském ghettu byla zařazena jako tzv. betrojerka16. Toto zařazení bylo terezínskou 

židovskou správou chápáno jako plnohodnotné zaměstnání, Gertruda tedy nemusela chodit do 

jiné práce, její náplní zde bylo starat se o děti a mládež. Zpočátku po nějaký čas pracovala jako 

opatrovnice u menších dětí (domov L 417). Většinu doby, kterou v Terezíně strávila, však měla 

na starosti skupinu děvčat jednoho z pokojů terezínského domova pro mládež L 414.17 Na 

vzniku časopisu Bonaco měla Gertruda Sekaninová velký podíl. Sehnala dívkám psací stroj a 

vše, co pro tvorbu potřebovaly.18 „Jelikož dívky z domova pocházely ze smíšených manželství, 

                                                           
12 HŘÍBKOVÁ, Hana. Tvůrčí činnost dětí v ghettu Terezín. In: Jiří Holý (ed.): Cizí i blízcí. Praha: Akropolis 2016, 

str. 381.  
13 HOLÝ, Jiří. Divadelní a literární činnost v terezínském ghettu. In: Jiří Holý (ed.): Cizí i blízcí. Praha: Akropolis 

2016, str. 345.   
14 Terezínští vychovatelé. Terezin Initiative Institute [online]. Praha: Terezín Initiative Institute, 2000 [cit. 2022-

04-04]. Dostupné z: https://katalog.terezinstudies.cz/eng/TI/newsletter/newsletter18/vychovatele  
15 Gertruda Sekaninová-Čakrtová (1908–1986), byla česká právnička a politička. 
16 Z něm. betreuen, v češtině „betrojerka“ tedy opatrovnice. 
17 KOPEČEK, Martin. Gertruda Sekaninová-Čakrtová. Biografický portrét osobnosti československého veřejného 

života. Praha, 2013. 136 s. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí práce Michal 

Pullmann. str. 24. 
18 BRÁZDIL, Radek. Časopis Bonaco. Literární a historický odkaz terezínských dívek. Diplomová magisterská 

práce. FF MU, Brno 2017. str. 17 

https://katalog.terezinstudies.cz/eng/TI/newsletter/newsletter18/vychovatele
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tak většina z nich zůstala v Terezíně až do osvobození (nebyly tedy zařazeny do transportů). 

Všechna děvčata – až na dvě úplné židovky – válku přežila a podařilo se jim vrátit domů. Po 

válce se se svojí betrojerkou setkávaly a s několika z nich zůstala Gertruda v kontaktu i dlouho 

poté. Výtisky časopisu se dívkám podařilo v Terezíně uchovat před zničením a po válce je pak 

Gertrudě předaly.“19 

„Zachránila jej opatrovnice dívek uvedeného domova paní Gertruda Sekaninová-

Čakrtová. Po její smrti jej v 2. polovině 80. let minulého století předali její dědici ve spolupráci 

s českým disentem panu Stephenu Deanovi do USA. Domnívali se totiž, že vrácený dokument 

bude lépe chráněný za hranicemi komunistického režimu. Nyní pan Dean vrátil Bonaco zpět do 

České republiky, konkrétně k uložení ve sbírkách Židovského muzea v Praze.“20 

Název časopisu pochází ze slovního spojení „bordel na kolečkách“ a vytvořily z něj 

zkratkové slovo. Konsonant „k“ byl nahrazen souhláskou „c“ pravděpodobně kvůli poetizaci. 

Tato změna nebyla nijak striktní. Samotné autorky ve vybraných příspěvcích píši „Bonako“.21  

Dochovalo se pět čísel. Jedná se o čísla 1, 2, 3, 4 a 6. Číslo páté se nedochovalo. Všechna 

čísla si ponechávají poměrně stejnou formu a strukturu. Ilustrace doplňují jak strojopisné texty, 

tak i ručně psané texty. „Po formální stránce byly časopisy podobné. Jejich desky byly výrazně 

ilustrovány a opatřeny názvem časopisu a číslem,“ uvádí Kateřina Svobodová.22  

Dana Kasperová rozebrala zprávy vychovatelů z dívčího domova L 410 a porovnala je 

se zprávami z chlapeckého domova L 417. Uvádí, že výchova dívek, její způsob a zaměření, a 

výchova chlapců má řadu paralel, ale také odlišností: „Předně se ukazuje, že dívčí domovy 

zaznamenávaly častější problémy se společným životem v pospolitosti než domovy chlapců. 

Tato skutečnost mohla být zapříčiněna tím, že psychicky vyspělejší dívky, ač stejného věku 

jako chlapci, prožívaly realitu terezínského ghetta jinak.“23 To se také odráží v tvorbě v domově 

číslo L 414. Je příznačné, když pisatelka pojmenovaná jako Merci ve druhém čísle líčí transport 

do Terezína a píše, že děvčata snášejí situaci lépe než chlapci, které musí dívky utěšovat. 

Pozoruhodný je záznam diskusního večera věnovaného ženské emancipaci. Je z něho zřejmé, 

že se střetla různá stanoviska, včetně názoru o potřebě naprostého zrovnoprávnění žen a mužů, 

                                                           
19 KOPEČEK, Martin. Gertruda Sekaninová-Čakrtová. Biografický portrét osobnosti československého veřejného 

života. Praha, 2013. 136 s. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí práce Michal 

Pullmann. str. 28. 
20 Nové přírůstky do oddělení holocaustu. Zpravodaj Židovského muzea v Praze. Praha: Židovské muzeum v Praze, 

2001, 4, str. 2.  
21 Báseň Žalozpěv ve 3. čísle časopisu od Merci.  
22 SVOBODOVÁ, Kateřina. Terezínské dětské časopisy. In: Jiří Holý (ed.): Holokaust – Šoa – Zagłada v české, 

slovenské a polské literatuře. Praha: Karolinum, 2007, s. 114. 
23 KASPEROVÁ, Dana. Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín, Praha: 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 165. 
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nejen právního, ale i faktického, jak je zastávala poválečná druhá vlna feminismu. V několika 

příspěvcích se také objevuje probouzející se erotika.  

Jakákoli obyvatelka domova se mohla stát přispěvatelkou. Většina příspěvků je opatřena 

podpisem či alespoň značkou nebo přezdívkou autorek. Identifikace dívek se tak stává velmi 

komplikovanou. Mnohdy se také podpisy rozchází a je možné, že se jedna autorka podepisovala 

pod vícero parafami. Mezi nejčastější přispěvatelky patřily dívky, které se podepisovaly Jarka, 

Mahulena, Merci a Sojka. Dále hojně přispívaly dívky pod značkou T. a (US)3. 

Čísla časopisu obsahují různé pravidelné rubriky: Drobnohled a Denní zprávy přinášejí 

novinky z domova a komentují aktuální dění. Zábavná rubrika Veselý koutek obsahuje 

křížovky, vtipy a hádanky. V každém díle nalezneme několik básní na různá témata a také 

fejetony a vyprávění z jejich života před Terezínem. Ve třetím čísle v příspěvku Naše dílna 

autorka Giza vzpomíná na svoji práci před Terezínem. Popisuje svoje zaměstnání švadleny 

s velikým nadšením. Je to svědectví o tom, jak to, co by pro běžné dospívající bylo asi banální 

a nudné, pro židovskou dívku, která musela žít v izolaci, oddělena od ostatních kromě rodiny, 

bylo přitažlivé. V šestém díle se objevuje dost podobný text s názvem Několik slov o květinách. 

Autorka Hilda popisuje aranžmá květin a kritizuje Evropany, kteří nerozumí květinám jako 

výtvarnému umění tolik jako například Japonci.  

V časopisu nechybějí ani úvahy nad vážnými tématy jako je hlad, smrt a strach. Děti v 

Terezíně předčasně vyspívaly, protože se musely orientovat ve světě, s kterým by se jinak 

setkávaly až v dospělém věku. Získaly určitou otrlost, která byla nutná k přežití. Autorka Sojka 

v textu Mladý člověk v Terezíně, na začátku čtvrtého čísla, píše o tom, proč si myslí, že jí život 

v Terezíně prospěl. Pocházela z bohaté rodiny, kde měla vše zajištěno. Nyní se musela postavit 

na vlastní nohy, naučila se pracovat, starat se o sebe i o druhé. Uvažuje o sobeckosti lidí 

v Terezíně, o své povaze a o svých vlastních názorech a sebevědomí.  

Přispěvatelky vyobrazují i skutečné události jako je například zkrášlování ghetta kvůli 

návštěvě komise Mezinárodního červeného kříže, napjaté čekání na nástup do transportů na 

východ nebo také sčítání Židů v Bohušovické kotlině. V prvním čísle se autorka Jarka ve svém 

textu Odchod za několik minut věnuje právě této události. Sčítání obyvatel ghetta proběhlo 11. 

listopadu 1943.24 Obyvatelé ghetta byli donuceni stát 14 hodin v chladném počasí, bez jídla a 

odpočinku na nohou. Museli odložit svůj stud, když museli vykonávat svou potřebu přímo na 

místě před zraky ostatních. Autorka popisuje, jak se poctiví lidé přeměnili na zvířata a nikdo 

nebral ohledy na své okolí. O této události píše ve svém deníku i Hana Bořkovcová: „Vyvedli 

                                                           
24 KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút, ORNEST, Zdeněk a KOTOUČ, Kurt Jiří. Je mojí vlastí hradba ghett?: básně, próza 

a kresby terezínských dětí. Praha: Aventinum, 1995. s. 88.  
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nás do Bohušovické kotliny, bylo nás o něco méně než čtyřicet tisíc, a tak nás měli počítat. 

Jedna, dva, tři, čtyři - - - čtyřicet tisíc. V noci nás budili každé dvě hodiny.“25 „Zůstali tam 

mrtví. Stáli jsme tam v zimě. Mnoho, mnoho hodin na témže místě. Ti mrtví jsou živými 

pomníky.“26 

V časopise nechybí ani poezie. Básně nalezneme v každém čísle. Poezie vyjadřovala 

pocity marnosti, ale objevoval se v ní také humor a zaměřovala se i na realitu mimo Terezín. O 

poezii v Terezíně píše H. G. Adler ve své knize Terezín 1941–1945. Tvář nuceného společenství 

II. „Literární tvorba vyžaduje určitý vnitřní odstup, aby mohla táborové zážitky zpracovávat, a 

literát byl tudíž ve srovnání s malíři v Terezíně v nevýhodě,“[…] „Většinou se jedná o neumělé, 

nudné rýmování, svědectví o životní vůli i o dlouhé chvíli jejich letitých autorů.“27 Také básně 

v Bonacu jsou různé úrovně, jako nadaná básnířka se jeví dívka, která se podepisovala jako 

Mahulena.  

Dívky se snažily o vlastní kritiky a recenze na hry a přednášky, které se konaly v ghettu. 

Obzvláště za pozornost stojí kritika Gogolovy Ženitby ve druhém čísle, kterou napsala pisatelka 

Mahulena. Hru zinscenoval Gustav Schorsch.28 Jeho hlavním spolupracovníkem se stal 

architekt a jevištní výtvarní František Zelenka.29 30 Schorsch pracoval i v extrémních 

podmínkách systematicky a precizně. Podle svědectví pamětníků každý recitační večer 

připravoval dva až tři měsíce, Loutky zkoušel čtyři měsíce, Ženitbu půl roku. Gogolův text 

musel být nejprve propašován do ghetta. „Český četník propašoval Honzovi dopis s textem: 

‚Pošli Ženitbu.‘ Byl to asi jediný dopis s takovým obsahem. Protože když někdo riskoval život 

kvůli propašování dopisu ven, bylo v něm spíš ‚pošli salám.‘31 Ženitba měla premiéru 

v listopadu 1943, někdy se uvádí i leden 1944. Gustav Schorsch hru pojal jako 

expresionistickou grotesku, vizi sobeckého, krutého a živočišného světa vyšinutého z kolejí, 

„pitvornou nudu v nečistých peřinách, zničující kritiku hloupých lidských zvířat“.32 František 

                                                           
25 BOŘKOVCOVÁ, Hana. Píšu a sešit mi leží na kolenou: deníky 1940-1946. 1. vyd. V Praze: Plus, 2011, s. 168. 
26 Tamtéž. Str. 170. 
27 ADLER, H. G. Terezín 1941–1945. Tvář nuceného společenství II, Sociologie. Brno: Barrister & Principal, 

2006, Str. 482. 
28 Gustav Schorsch (1918–1945) byl český herec a režisér. Narozen 29. 01. 1918. Adresa/místo registrace v 

Protektorátu: Praha III, Novodvorská 14. Transport Ck, č. 35 (22. 12. 1942, -> ). Transport Er, č. 936 (16. 10. 

1944, -> Osvětim). Zahynul. 
29 František Zelenka (1904–1944) byl český architekt a výtvarník. Narozen 08. 06. 1904. Transport Di, č. 21 (13. 

07. 1943, -> ). Transport Es, č. 1155 (19. 10. 1944, -> Osvětim). Zahynul. 
30 HOLÝ, Jiří. Divadelní a literární činnost v terezínském ghettu. In: Jiří Holý (ed.): Cizí i blízcí. Praha: Akropolis 

2016, str. 340.   
31 SCHÖNOVÁ, Vlasta. Chtěla jsem být herečkou, Praha: Ivo Železný 1993 In: HOLÝ, Jiří. Divadelní a literární 

činnost v terezínském ghettu. In: Jiří Holý (ed.): Cizí i blízcí, Praha: Akropolis 2016, str. 340. 
32 FRÝD, Norbert. „Kultura v předposlední stanici“ In: František Černý (ed.): Theater / Divadlo. Vzpomínky 

českých divadelníků na německou okupaci a druhou světovou válku, Praha: Orbis 1965 In: HOLÝ, Jiří. Divadelní 

a literární činnost v terezínském ghettu, In: Jiří Holý (ed.): Cizí i blízcí. Praha: Akropolis 2016, str. 340. 
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Zelenka použil materiál, který byl v ghettu k dispozici, latě, papír a umazané pytle, které 

vytvořily prostor plný odpudivé špíny. Za originální bývá označováno nové pojetí postav 

nevěsty Agaty Tichonovny (boží hovádko, ztělesnění nekonečné blbosti) a poručíka Ževakina 

(fanfaronský chvastoun). Schorschova Ženitba byla protikladem iluzivních nostalgických 

kousků, často v Terezíně předváděných:  Postavy ženichů narostly do odporných figur 

snažících se urvat, co jenom lze. Agata Tichonovna byla zosobněním lidské hlouposti a 

rozmazlené ufňukanosti. Kočkarev a dohazovačka vzájemně soupeřícími šelmami, lstivými a 

prohnanými, které se s lačností vrhali po nové kořisti. […] Bylo to atakující, šokující 

představení ve vědomém, zákonitém a odůvodněném estetickém tvaru. Jednota režijní 

koncepce a tvarového vyjádření z něho vytvořila nejvýznamnější představení terezínského 

divadla vůbec.33 Autorka kritiky spíše hru kritizuje, jelikož jí přišla velmi nucená. Uvědomuje 

si, že se herci snaží dát lidem zapomenout na strasti Terezína, ale v ní se tento pocit nijak 

neprojevil. Také píše, že by mnohem více ocenila hru od Williama Shakespeara. Je zřejmé, že 

inscenační záměry Schorsche a jeho spolupracovníků Mahulena, na rozdíl například od kritika 

v chlapeckém časopise Vedem, ne zcela pochopila.  

Redakce časopisu také velmi hojně vyzývá ostatní dívky, aby přispívaly. Vymýšlejí 

různé soutěže, ať už se jedná o kvíz či o soutěž o nejlepší povídku, a pro nejlepší pisatelky mají 

i ceny. Ve třetím čísle pisatelka Míla vymyslela vědomostní soutěž. Ceny pro ty nejúspěšnější 

se skládají z jídla (moučník, karbanátek a knedlík). V přechozím, tedy prvním, čísle při 

vyhlášení o nejlepší povídku, byly ještě věcné ceny (kniha či čepice). Jídlo bylo ale patrně 

atraktivnější odměnou. 

Jídlo v Terezíně představovalo velmi vysokou hodnotu. Vězni si pěstovali potraviny, 

vyráběli med a hedvábí, starali se o své koně a psy, stavěli nábytek a opravovali své boty.34 „Ve 

společnosti, která se vyznačuje nedostatkem jídla, výživa nabývala na důležitosti a přístup 

k potravinám nabývá mocenského statutu. Většina vězňů zažila hlad; pro mnohé se to stal 

ústředním aspektem jejich života v ghettu. Zároveň se však distribuce potravin značně lišila, a 

rozdělila společnost vězňů do tří skupin. Určitý počet vězňů málokdy měl hlad. O něco větší 

skupina zažívala hlad, ale ne v takové míře, která by ovlivnila jejich zdraví. Stejně tak velká 

skupina vězňů měla mnohem menší příděly potravin a většina z nich zemřela. Způsob distribuce 

potravin odrážel priority instituce, která je distribuovala, ať už to byl německý úřad, nebo úřad 

                                                           
33 ŠORMOVÁ, Eva. Divadlo v Terezíně 1941–1945. Ústí n. L.: Severočeské nakladatelství 1973 In: HOLÝ. 

Jiří. Divadelní a literární činnost v terezínském ghettu. In: Jiří Holý (ed.): Cizí i blízcí. Praha: Akropolis 2016, str. 

340. 
34 STRUSKOVÁ, Eva. Film Ghetto Theresienstadt: Suche nach Zusammenhängen 2011, citace podle Anny 

Hájkové, The Last Ghetto – An Everyday History of Theresienstadt, 2020, str. 22. 
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židovské samosprávy. Analýza přístupu k potravinám, vnímání hladovějících a kulturně daných 

podmínek stravy nabízí nový pohled na vězeňskou společnost v Terezíně. S ohledem na 

rozdělování jídla samospráva vězně rozdělovala do kategorií podle jejich pracovního postavení. 

Nepracující – většinou lidé starší šedesáti až pětašedesáti let (hranice se v průběhu času 

posouvaly a lišily se v závislosti na pohlaví) – dostávali tak málo, že většina z nich zemřela na 

nemoci spojené s podvýživou. Tito lidé tvořili drtivou většinu z třiceti čtyř tisíc mrtvých v 

Terezíně. To, jak byly potraviny rozdělovány, naznačovalo, jak lidé byli v ghettu hodnoceni; 

starší lidé byli umístěni na nejnižší příčky. Na rozdíl od ‚normálních‘ sociálních standardů 

dvacátého století nebyli starší lidé osobnostmi, které by měly být respektovány a uctívány. Lidé 

se navíc dívali na ty, kteří vypadali jako hladoví a strádající, jako na odpudivé bytosti nepatřící 

do komunity. Vztahy mezi jednotlivci i příbuzenskými skupinami definovaly sdílení jídla.“35  

Dívky také založily vlastní fond. Již v prvním čísle píší o fondu, který má zajišťovat 

balíčky pro dívky nemocné nebo pro ty, které žádné nedostávají. Ve třetím čísle v rubrice 

Drobnohled apelují, že i malý dar do fondu pomůže všem, kteří ho budou potřebovat. Ve 

čtvrtém čísle se autorka raduje nad tím, že fond velmi dobře funguje, že odevzdaly první dar 

dívce, která nedostávala balíčky z domova. V šestém čísle píše o tom, že již vydaly sedmnáct 

balíčků.  

První číslo Bonaca je nejkratší, skládá se z 14 listů a podílelo se na něm jen pár 

vybraných dívek. Psaly ho s velikým nadšením a chutí po sobě zanechat literární počin. Do 

druhého čísla se zapojilo mnohem více autorek a to dokazuje i zvyšující se počet rubrik a stran, 

přesně 22. Příspěvky jsou delší a celková forma časopisu je výraznější. Přibývají ilustrace či 

obsah. Autorky byly pravděpodobně zahlcené příspěvky a ve třetím čísle časopisu píší 

proklamaci „Čím má být náš časopis.“36 Třetí číslo, nejdelší z dochovaných, čítá 31 stran. 

Čtvrté číslo, které má 24 stran, je již velmi dobře tematicky i obsahově fundované. Šesté, 

poslední, číslo s 20 stranami dokládá informace o tom, proč časopis dlouho nevycházel, a to 

kvůli přestavbě domova. Autorka Sojka ve svém Úvodu se lehce zmíní o pátém, nedochovaném 

čísle. Jediné, co ovšem zmiňuje, je to, že jej označuje za památné číslo. Z jakého důvodu se 

číslo nedochovalo, není dodnes známé. Šesté číslo je také ilustračně nejméně obsáhlé. Obsah 

čísla nalezneme až na jeho konci a ne na začátku, jak to bylo u předchozích, mimo první číslo, 

které obsah nemá.  

                                                           
35 Volně přeloženo, HÁJKOVÁ, Anna. The Last Ghetto. An Everyday History of Theresienstadt. Oxford, Oxford 

Universiy Press 2020., str. 100-101. 
36 Bonaco č. 3, str. 23 
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Chlapecké časopisy, které vycházely v ghettu, byly obvykle zaměřeny sionisticky nebo 

radikálně levicově (podle orientace vedoucích jejich heimů). Bonaco bylo naproti tomu 

zaměřeno spíše česko-patrioticky. Bylo to dáno tím, že dívky pocházely ze smíšených 

manželství, jejich rodiče byli orientováni česky nebo česko-židovsky. Celkově časopis 

propojoval nejen pohled dívek na svět mimo Terezín s aktuálním světem ghetta, ale upevňoval 

jejich morálku, zdůrazňoval solidaritu a zájem o druhé, vlastenectví a víru v budoucnost a 

dokázal byť jen dočasně odvést jejich mysl od starostí. Navzájem se podporovaly a sdílely svoje 

strasti, noční můry, ale i entuziasmus a optimismus. Dodnes zůstává jedinečným podkladem 

pro historické bádání a odráží každodenní realitu života mladistvých dívek za druhé světové 

války v extrémních podmínkách ghetta. Zároveň rovněž nese určitý literární význam a stává se 

raritním pramenem dívčí autorské produkce.   
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Ediční poznámka 

Zásadou edice je v co největší míře zachovat autentičnost a vyjadřování přispěvatelek. Text je 

převeden do současné pravopisné normy. Interpunkční i pravopisné úpravy jsou prováděny dle 

obecných zásad uváděných v Pravidlech českého pravopisu. Původní pravopis je zachován 

v básních kvůli autenticitě textů autorek a jejich stylotvornému účelu. Interpunkce je opravena 

z hlediska přihlédnutí k zjevným chybám učiněným díky chvatu a podmínkám, ve kterých texty 

vznikaly. Například zjevný překlep „nyší“ místo „naší“ nebo „střše“ místo „střeše“. Ve slovech 

přejatých se jedná hlavně o úpravu s/z viz u slov jako „museum“, převedeno na „muzeum“, 

„renaissančním“ převedeno na „renesančním“. Upraveny jsou i termíny jako „encephalitida“ 

na „encefalitida“. Příslovečné spřežky a další výrazy vzniklé spřahováním píšeme podle 

dnešních ortografických zásad dohromady, tedy "přitom", "zato", "zaprvé". Rozepisujeme 

číselná označení u malých čísel do dvanácti. Doplněná jsou i znaménka označující délku 

českých samohlásek. V celé edici je sjednoceno psaní číselných výrazů psaných arabskými 

číslicemi. Jedná se hlavně o úpravy typu „20.000“ na „20 000“. Zachované je členění do 

odstavců. Objevily se i příklady nečitelnosti v případech „jem[né“] a do[bře]. Část slov je 

nečitelná, ale zároveň domyslitelná z kontextu textu. Tyto případy jsou označeny hranatými 

závorkami. Týká se to hlavně textu „Poslední večer v středoškolském táboře“, který je otištěn 

ve třetím dílu časopisu na straně 9–10. Ve třetím čísle časopisu v textu „Divoká cimerka na XI“ 

na straně dvě se objevují dvě slova, která nejsou čitelná. Vzhledem k ediční nejistotě jsou 

v textu místa označena jako […]. V druhém čísle v zápisu s názvem „Z deníku S. W.“ je 

nečitelné pravděpodobně jen písmeno „r“ ve slovu „raumwirtschaft“, stoprocentně jisti si tím 

však být nemůžeme. V textu opět vyznačeno hranatými závorkami. Použité zkratky jsou 

převedeny do aktuální podoby a označeny poznámkovým aparátem. Jedná se o zkratky typu 

„tka“ upraveno na „takřka“ a „evt.“ upraveno na „eventuálně“. Zkratky „např.“ opraveno z „na 

př.“ nebo také „a pod“ opraveno na „apod.“ opravujeme bez poznámkového aparátu. 

V přílohách, na které je odkázáno v poznámce pod čarou, se nacházejí zejména ilustrace a 

majoritně rubrika Veselý koutek která se skládá především z křížovek. Rubrika Veselý koutek je 

převážně nepřepisována, jedná se totiž o křížovky, náhodné obrázky, pravděpodobně výstřižky 

z novin, a komiksy. Proto je lze nalézt v přílohách. Texty, které byly rozděleny na vícero stran, 

jsou přepsány v celku a označeny ediční poznámkou. Jedná se o texty Výňatek z románu od 

Karla Čapka ve čtvrtém čísle a Rozhodující vteřina u Waterloo v šestém čísle. Informace o 

transportech a další informace o jednotlivých obětech jsou zejména čerpány z webové stránky 

https://www.holocaust.cz/.  

https://www.holocaust.cz/
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První číslo 

 

ÚVODNÍK 

Kladu základní kámen k stavbě ne velechrámu, ale k neméně slavnému dílu, a sice mým 

úkolem je napsat úvodní článek k našemu časopisu.  

Ačkoliv jsme v Terezíně, neztrácíme svůj optimismus a máme chuť do života a do práce. 

Důkazem toho, že dokážeme to, co chceme a že chceme něco dokázat, má být náš časopis. 

Nejen, že se zde bude zrcadlit náš v dívčím domově veselý a kamarádský život se svými někdy 

chmurnými chvílemi, ale náš obzor se šíří i za hranice ghetta, naše zájmy nejsou omezeny 

dřevěnými závorami. Chceme samy sebe přesvědčit, že nás nikdo neudolá, že se vyrovnáme 

těm, které nepotkalo to štěstí stát se obyvateli ghetta. Kdoví možná, že se časopis neudrží, že 

nás to za nějaký čas omrzí, že budeme mít důležitější starosti a že po několika číslech zanikne. 

Ale buďme i v tomto směru optimistky a doufejme, že i když to ze začátku nepůjde tak 

jednoduše, jak si to představujeme, že budeme muset překonávat hodně obtíží, hlavně rázu 

technického, že nás nic neodradí a že jednoho dne, snad za dlouho, snad brzy budeme listovat 

ve svých památkách a vytáhneme některé číslo a hrdě je ukážeme svým známým: „Tohle byla 

naše činnost v Terezíně!“ A oko se zaleskne vzpomínkou o to růžovější a příjemnější, čím dříve 

to bude.  

          „Jarka“ 

Náš směr – náš cíl? 

 

To nejsou jenom iluze, 

to nejsou plané řeči, 

i když některé naše diskuse 

o takovýchto svědčí. 

My chcem se probít životem, 

a chcem ukázat sílu, 

ne tělesnou – i duševní, 

i když se octnem v‘ víru. 

 

Život je krutý těžký boj, 
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a přec není tak zlý, 

– jen musíš dovést pochopit, 

a hlavně – optimismus mít. 

         „MAHULENA“ 

Jiří Wolker37 38 

3. ledna bylo tomu 20 let, co nás opustil jeden z nejlepších básníků socialistických – Jiří W. 

Narodil se 29. března 1900 v Prostějově, jako syn měšťanské rodiny. Po absolvování obecné 

školy šel na středoškolská studia, při nichž ho překvapila světová válka. Po válce přichází na 

univerzitu a studuje práva. Jiří Wolker již od mládí pociťoval soudružnost k člověku. Miloval 

lidi. Chtěl nespravedlnost odstranit ze světa. Základem mu byla velká a mohutná pospolitost 

světového proletariátu: „Svět jsou jen ti, kteří jej živí, by z něho živi byli, moře jsme my, dělníci 

zvlněných svalů, cizí i zdejší, my, skutečnost jediná, skutečnost nejskutečnější.“39 

První jeho lyrická sbírka HOST DO DOMU (1922)40 je poezie naivního chlapectví, jenž vidí 

kolem sebe svět, sžívá se s ním a bojuje za lidský život. Další jeho kniha TĚŽKÁ HODINA 

(1922) je kniha lidské bídy hladu a těžkého života proletáře, boje za lepší život. Jedna 

z nejlepších a nejkrásnějších básní Wolkrových je Balada o očích topičových, potom také 

Balada z nemocnice, Balada o námořníku. Ostatní jeho básně jsou také velmi krásné. Bohužel 

v nejlepší jeho tvorbě překvapila jej zlá choroba, které po delším zápasu podlehl. Jiří WOLKER 

dosáhl největšího úspěchu z mladého básnického pokolení, jež se u nás vyhraňuje v době 

převratové. 

           „Míla“ 

ZE SLABIKÁŘE 

Temnými tóny třísní večer  

svět 

Říkám si: Ruka, samet, váza,  

květ. 

Bílými plachtami jitro  

stíny stírá, 

říkám si: Ruka, ocel,  

                                                           
37 Jiří Wolker (1900–1924), český básník, představitel proletářské poezie.  
38 Příloha č. 1. 
39 Citát z Wolkrovy básně Moře.  
40 Host do domu vyšel poprvé roku 1921. 
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zítřek, víra! 

           „Taja“ 

Odchod za několik minut 

Odchod za několik minut… Tato slova zašuměla radostnou nadějí ohromnými zástupy, 

nesla se dál a dál, proskakovala jako elektrická jiskra celou masou nedočkavých lidí.  

Zvolna se stmívalo, sinavé šero se pomalu snášelo na nevlídnou krajinu, milosrdné 

závoje mlhy zahalovaly rozryté brázdy.  

Představte si ohromnou louku, kde stojí najednou 35 000 lidí. Všichni obyvatelé ghetta 

jsou zde shromážděni, počínaje tříletými dětmi a konče starci a stařenami 70letými. Celé ghetto 

bylo vyrušeno ze svého klidu, ve středu večer, kdy se začínaly roztrušovat jakési pověsti o tom, 

že bude sčítání lidu, že budeme uzavřeni v kasárnách. A už jako vždy se začaly rodit senzační 

zprávy, že nás snad odtransportují, že celé ghetto bude vyklizeno apod. 

Druhého dne od časného rána se shromažďovali obyvatelé ghetta dle toho, kde byli 

ubytováni, a postupně šli všichni do bohušovické kotliny. Bydlela jsem tenkrát v L 410. Přišly 

jsme do kotliny kolem desáté hodiny. Všude nepřehledné zástupy lidí každý s tou žlutou 

skvrnou na levé straně. A mezi nimi se procházelo a pobíhalo několik lidí v uniformách. Každý 

se jim klaněl uctivě a ustupoval z cesty. Jak směšné, tyto nepřehledné zástupy jsou drženi na 

uzdě těmi několika lidmi, kteří nemají Kainovo znamení.   

Čas ubíhal. Takřka41 nekonečně bez jakékoliv změny. Z kotliny bylo vidět na hodiny 

kostela v ghettě. Rafie42 tak nemilosrdně pomalu postupovaly a s jejich pomalým tempem se 

vkrádala do nekonečného počtu zdeptaných a ponížených lidských srdcí bázeň, nejistota, strach. 

Chvílemi některý démon v uniformě SS přepočítal ony 10 000 zástupy. Kolik ponížení 

je skryto v tomto sčítání dobytka! A stále to nesouhlasilo, buď někdo chyběl anebo opět 

přebýval. 

Zvolna se chýlilo k večeru. Byl to tak zvláštní pocit, bylo vidět na trať. Vlak, pohádkový 

drak, sršící ohnivými jiskrami do večerního šera, burácel tichem a vháněl do mé duše tíseň a 

sžírající touhu. Ve vlaku sedí lidé, kteří buď jedou z práce, mládež ze školy nebo někdo podniká 

nějakou delší cestu, ale všichni klidni a spokojeni čekají, až vlak zastaví u jejich cíle. Jak ráda 

                                                           
41 V originálu „Tka“. 
42 Rafie zde znamenají ručičky na hodinách 
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bych zaměnila svůj osud s osudem těchto lidí. Snad nejsou bohatí ani spokojení, ale každý 

z nich má domov, byť i skromný, rodinný krb, u kterého se večer všichni sejdou.  

Vlak zvolna míjel, naposledy zasršely jiskry, ozval se táhlý hvizd a zase tísnivé ticho. 

Začaly v nás43 vyrůstat obavy černé a hrozivé, tím černější a hrozivější, čím víc se stmívalo. 

Prý snad ani nepůjdeme domů. Snad nás tu nechají přes noc a ráno se bude pokračovat ve 

sčítání. 

A najednou, kdo ví, kdo s tím začal, že se už jde domů. Všichni se bezhlavě, bez 

jakékoliv organizace počali tlačit k východu. Z lidí, kteří si přes své utiskování zachovali svou 

lidskou důstojnost, se stala úplná zvířata, nikdo nebral ohled na své okolí, každý se dral 

kupředu.  

Přece o nic nešlo. Skutečně o nic. Návrat do ghetta? Copak někdo po tom touží? Kolik 

lidí uprchlo, jen aby mělo to nenáviděné ghetto za sebou; nejvroucnějším přáním každého 

jednotlivce je opustit toto prokleté místo navždy. Najednou se perou o to, aby se mohli vrátit? 

Ale prozatím ještě nebylo naděje, že se dostaneme domů, ghetto bylo stále ještě 

uzavřeno. Minuty se vlekly do nekonečna, začlo drobně mžít a srdce tisíců svírala v kleštích 

stále rostoucí tíseň. Dnes na to vzpomínám jako na drobnou epizodu, malý článek v řetězu 

terezínských, často tragických a málokdy veselých událostí. Ale tenkrát jsem prožívala 

skutečná muka, ta nejistota na mě působila strašlivě. 

Avšak všechno jednou skončí a konečně i pro nás nadešla chvíle návratu. Pomalu, 

postupně se vraceli obyvatelé ghetta do svých obydlí a zaručeně se nespalo nikomu tak dobře 

jako tenkráte. 

Když poslední obyvatelé ghetta uléhali, život ghetta, do kterého tento den vnesl jakýsi 

disharmonický tón, se vrátil do svých normálních kolejí. 

          „Jarka“ 44 

VESELÝ KOUTEK 

Umělecký ruch na XI 

Zájem o umění, který se projevuje v dívčím domově č. XI, naprosto není pasívní. O jeho 

opravdivosti svědčí pokusy o vlastní tvorbu. Vedle talentů, používajících starých osvědčených 

                                                           
43 V originálu „v něm“.  
44 Příloha č. 2. – ilustrace na samostatné stránce.  
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prostředků, máme tu také průbojné představitelky směrů nejnovějších. Ve šlépějích malíře 

Emila Filly45 a sochaře Vincence Makovského,46 jde mladá umělkyně, která zajímavě sdružuje 

rozmanitý materiál ke zvýšení účinu svého projevu. Na talíři vynalézavě kombinuje vystydlou 

bramborovou polévku s kusem silného motouzu. Doufám, že nadějný rozmach nebude zastaven 

zpátečnickými protesty a nepochopením opatrovnic a že podobně rozkošná dívka častěji rozvlní 

fantazii vnímavého diváka.  

            T. 

Terezínská abeceda. 

  (Na pět pokračování) 

A lespoň dostat dvojitou je každého Terezínšťana sen  

a s touto touhou chodí bohužel každý den. 

B lešky tu mají až domovské právo 

 a je jich tu víc než je nám zdrávo.  

C irkus pod okny jsme kdysi měly, 

 v únoru tam budem mít park – prostě skvělý. 

D oktora máme opravdu sladkého jak med, 

 jenom mu říci a dienstfrei47 je hned. 

E rární je prý u vás vše co máme,  

 Ale na správné místo to nikdy nedáme.  

          „MAHULENA“ 

 

Lubus: Který státník nosil v Anglii největší klobouk? 

Kiki: Ten, který měl největší hlavu. 

 

                                                           
45 Emil Filla (1882–1953), byl český kubistický malíř, sochař a grafik. 
46 Vincenc Makovský (1900–1966), byl český sochař, malíř a designér. 
47 Z něm. - Volný, bez služby.  
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Křížovka48 

Vodorovně: Zdá se, město v Rakousku, mnoho stromů. 

Svisle: Má mnoho…, Náš prezident, nésti (bez zakončení v jiném čase.) 

          „Tomanová“ 

Naše anketa: 

Kdo napíše nejlepší povídku na námět: „Stopy ve sněhu“  

Odměny: 1. cena …………………Kniha 

    2. cena …………………Přepychová zelená čepice (bez majitele) 

    3. cena …………………Nárok na „BONAKO“ (aniž by je musel uklízet) 

 

DENNÍ ZPRÁVY! 

Zprávy z našeho domova.  

V domově č. XI bydlí 24 dívek pracujících na nejrůznějších místech: v kuchyni a v kanceláři, 

v lékařské ordinaci a v zahradě. Všem společná je živá touha něčemu se naučit a pozvednout 

jedenáctku z pouhé společné ubikace na skutečný domov dobrých kamarádek. Na splnění 

tohoto programu zveme si referenty odborníky, kteří nás seznamují se základními vědomostmi 

nejrůznějších oborů a sdělují s námi své zkušenosti. Dosud jsme měly tyto přednášky: 

„Černošská píseň“, Vzpomínky na středoškolská léta“, Francouzská revoluce“, „Moderní 

umění“. Chystáme pokračování těchto témat, přednášku o biologii aj., neposloucháme trpně, 

děláme si poznámky a žádáme na přednášejících kontrolní otázky. K prohloubení vnitřního 

života domova pořádáme volné večerní rozhovory, na které chodíme bez tužky a sešitu, 

pohovořit si o různých záležitostech. Zařídily jsme fond pro nemocné a pro dívky, které 

nedostávají balíčků. Ve volném čase čteme, opakujeme nebo cvičíme cizí jazyky. Chceme si 

připravit samy různé referáty, které zde případně uveřejníme nebo zkritizujeme. Také tento 

časopis má být prostředkem, kterým chceme vychovat 24 vzdělaných dívek tvořících spolu 

pevný kolektiv – domov č. XI. 

            T. 

                                                           
48 Příloha č. 3  



22 
 

Druhé číslo 

 

OBSAH Č. 2.49 

DEN NA XI.      DANA   STR. 1 

Z DOMOVA      T   STR. 2 

LITER. KALENDÁŘ     M   “3 

„MARNÉ VOLÁNÍ…“    T   “4 

MÁ CESTA DO TEREZÍNA   MERCI  “5 

Z DENÍKU S. W.      S.W.   “6 

„ITÁLIE V TEREZÍNĚ“    T   “10 

NA HERAKLITU     RIKA   “11 

POVÍDKA O DVOU DĚVČATECH  VĚRKA  “12  

AN DIE JUGENDLEITUNG   J.L.   “13 

HRŮZA NA VESNICI PODKARPATSKO  LINDA  “14 

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC    (US)3   “15 

HÁDKA      (US)3   “16 

TEREZÍNSKÁ ABECEDA    MAHULENA  “16 

DĚTSKÁ       HILDA  “16 

Z ANKETY „STOPY VE SNĚHU“   EDITA  “17 

Z ANKETY „STOPY VE SNĚHU“   (US)3   “17 

Z ANKETY „STOPY VE SNĚHU“   MAHULENA  “18 

CO JE LÁSKA?     MAHULENA  “19 

„ŽENITBA“      MAHULENA  “20 

                                                           
49 V obsazích občasně chybí nějaké texty, v tomto obsahu chybí například Deník Pavla Bondyho. Často jsou také 

názvy zkráceny, aby se vešly do jednoho řádku. 
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VESELÝ KOUTEK     – · –   “21 

 

Literární kalendář na únor 

Josef Kajetán Tyl 

se narodil 4. 2. 1808 v Kutné Hoře, studoval v Praze a Hradci Králové, kde jej učil Klicpera. 

Studoval filozofii, které brzy zanechal a věnoval se divadlu. Nejen jako herec, ale i jako 

spisovatel. Roku 1851 nastoupil strastiplnou dráhu kočujícího divadelního ředitele. Zemřel 11. 

VII. 1856 v Plzni. Skládal vlastenecké kusy z dějin Jan Hus, Kutnohorští havíři a vkládal do 

nich myšlenky své doby. Činohry Pražský flamendr a Paličova dcera byly hojně hrány. 

V pražské frašce Fidlovačka byla zpívána s nápěvem Škroupovým50 poprvé hymna Kde domov 

můj. Z pohádkového světa je Strakonický dudák a Jiříkovo vidění. Poslední Čech je novela, 

která v očích Havlíčkových51 nenalezla milosti.  

Božena Němcová 

Vlastním jménem Barbora Panklová, se narodila 4. 2. 1820 ve Vídni. Brzy se přestěhovala 

s rodiči do Ratibořic52 na Staré Bělidlo a vyrůstala pod péčí rázovité babičky. V 17 letech se 

provdala za respicienta finanční stráže Josefa Němce,53 skoro dvakrát tak starého jako ona 

sama. Němec měnil často své působiště. V Polné54 se z ní vlivem spisů Tylových stala 

uvědomělá Češka. Když byl její muž přeložen do Uher, rozhodla se, že pro českou výchovu 

svých čtyř dětí zůstane v Praze. Poslední doba jejího života byla vyplněna velikým strádáním. 

V nejsmutnějším období životním, kdy ji stihla krutá rána úmrtím syna Hynka, tvořila své 

slunné dílo Babičku. Roku 1861 se odebrala do Litomyšle, kde chtěl její spisy vydávat 

knihtiskař Augusta,55 ale ze zklamání a bídy se roznemohla a zemřela 20. 1. 1862.56 Napsala 

Dlouhá noc, Domácí nemoc, Obrázek vesnický. Později následovaly Baruška, Sestry, Rozárka, 

Karla, Divá Bára a Babička. Nejvíce si zakládala na povídkách ze Šumavy Pohorská vesnice 

a V zámku a v podzámčí. Následovaly ještě práce Chudí lidé, Dobrý člověk, Chýše pod horami, 

                                                           
50 František Škroup (1801–1862), český hudebník, skladatel, dirigent. Skladatel hudby k české hymně.  
51 Karel Havlíček Borovský (1821–1856), český básník a novinář. Jeho kritika Posledního Čecha vyšla v časopise 

Česká včela v roce 1945. 
52 Ratibořice jsou místní část města Česká Skalice v okrese Náchod. 
53 Josef Němec (1805–1879), český komisař rakouské finanční stráže, publicista. 
54 Polná je město na východě Čech v kraji Vysočina, v okrese Jihlava. 
55 Antonín Augusta (1832–1866), český nakladatel, vydával časopis Obrazy života. 
56 Datum úmrtí 21. 1. 1862. 
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Pan učitel a několik nedokončených povídek. Ušlechtilou ženu Boženu Němcovou a její dobu 

poznáváme v její Korespondenci.   

Karolína Světlá 

Vlastním jménem Jana Rottová,57 se narodila 24. 2. 1830 v Praze do58 rodiny poloněmecké. 

Národní vědomí v ní posílil sňatek s profesorem Mužákem,59 podle jehož rodiště, vsi Světlé  

p. J.,60 si dala literární jméno. Roku 1872 založila Ženský výrobní spolek61 v Praze. Zemřela  

7. 9. 1899. V popředí její tvorby stojí romány Frantina, Nemodlenec, Kresby z Ještědí, mezi 

nimiž Hubička poskytla látku pro libreto opery Smetanovy.62 Velmi romantické jsou její 

historické romány Zvonečková královna, Poslední paní Hlohovská, Černý Petříček, První 

Češka, Na úsvitě, Pod starými krovy.  

            M. 

 „…. MARNÉ VOLÁNÍ…“ 63      K. H. M.64  

Domov č. XI je skutečně prodchnut duchem kultury. Nejlepším dokladem toho je, že i tvor od 

přírody tak suchý, jakým je tzv. „betrojerka“65 tu teprve dospěl k hlubšímu pochopení básníka. 

Náš zpravodaj alespoň zastihl zmíněnou osobu stojící uprostřed místnosti, ve zdvižených rukou 

nalezené kusy prádla, k nimž hledala vlastníka, v očích zasněný pohled, na rtech tichá 

slova:„..... Má cesta z L 410 by nebyla ani tak daleká, ale jak marné volání........“ 

            T.  

Moje cesta do Terezína 

…. zvoní telefon. „Halo, zde Židovská náboženská obec v Praze. Do úterka do večera má 

nastoupit 30 lidí do transportu.“ 

Jakmile jsem uslyšela první jméno, letělo sluchátko na vidlici, neřekla jsem nikomu ani a, ani 

b, popadla jsem aktovku a jela elektrikou domů. Události se řítily o překot, balení, využití 

posledních dnů a loučení. Bylo sedm hod., když jsem odcházela z domova. Maminka, Jaja a 

                                                           
57 Vl. jm. Johana Rottová. 
58 V originálu „s“. 
59 Petr Mužák (1821–1892) byl český profesor a vlastenec. 
60 Světlá pod Ještědem, obec na severu Česka, v okrese Liberec. 
61 Ženský výrobní spolek český: působnost 1871–1872. 
62 Bedřich Smetana (1824–1884), český hudební skladatel.  
63 Příloha č. 4. 
64 Karel Hynek Mácha: Máj, „Dalekáť cesta má! Marné volání!“  
65 Z něm. betreuen, v češtině „betrojerka“ tedy – opatrovnice. 



25 
 

Máňa šly se mnou. S dědečkem a tatínkem jsem se loučila doma. Plakal. Nikdo v domě neví 

kam jedu. Je těžké se usmívat při přání hezkých prázdnin. Maminka a ostatní smí se mnou do 

kasernace.66 Je zajímavé, že hoši se nechávají utěšovat od dívek. Rodiče všech musí odejít o 

půl jedenácté, ale mají slíbeno, že za námi ještě smí přijít příští den. Proto se ještě neloučím. 

Jen s Jajem a Máňou. Nepláčeme, ale je nám smutno. Po odchodu všech si rozestýláme sice 

svou „Bettrolli“,67 ale na spánek není ani pomyšlení. Je mi zima. Hoši provádějí různé kousky, 

ale je vidět, že jsou nucené. Slíbila jsem matce jednoho hocha, že se o něj budu starat. Je sice 

tak starý jako já, ale připadá mně mnohem mladší. Sedí v koutku úplně skleslý. Jdu za ním. 

Utěšuji ho a hladím po vlasech. „Nebuď tak smutný, Jirko, vždyť jsi chlapec.“ Připadám mi, že 

je na tom hůře než já. Sedíme vedle sebe. Po chvilce mne volají spát. Musím odejít. Nemohu 

usnout. Co dělá maminka a tatínek? Co všichni ostatní? Jsem zde tak sama! Co na mne čeká? 

Snažím se nemyslit. Jde to těžko. K ránu na chvilku usínám. V šest jsem opět vzhůru. Na spánek 

už není ani pomyšlení. Čas jen zvolna ubíhá. Nechtějí k nám pustit rodiče. Tatínek má 

pořádkovou službu, mohu s ním ještě mluvit. Je velmi rozčílen. Víc než já. V jedenáct hodin 

jdu ještě s dvěma kamarády do sklepa, kde se máme loučit s maminkami. Úzká, tmavá chodba. 

Klopýtám. Na konci svítí malá lampička. Zde stojí maminka, uplakaná, má strhané rysy. 

Vztáhne po mně ruce. Objímá mne a líbá. Kdyby to trvalo věčně. Otec jednoho hocha naléhá, 

abychom se rychle rozloučily. Je to velké riziko. Maminka mě nechce pustit. Křečovitě zatínám 

zuby. Ne. Nesmím plakat. Musím maminku utěšit. Ještě jedno obejmutí, polibek, dlouhá tmavá 

chodba. A ticho, nic… v hlavě mi hučí… 

V poledne mi tatínek donesl oběd. Poslední. Odpoledne nám odeberou papíry a chystáme se na 

cestu. V osm hodin jsou připravena nákladní auta, která nás mají odvézt na nádraží. Tatínek mi 

dal již všechna zavazadla do vlaku. Násilím se ještě dostává ke mně a loučí se se mnou chvatně. 

Teď je pryč… 

Nasedáme do nákladního auta. Na ulicích je úplné vzbouření, jak nás vezou. Naposled vidím 

své rodné město. Poprvé za celou dobu mám slzy v očích. Vjíždíme do vrat nádraží. Ženou nás 

do vagonu… Na druhém peroně mezi bednami se krčí maminka. Ačkoliv vím, že mne neslyší, 

vykřiknu: „mami!“ Teď jdou po druhém peroně uniformovaní Němci. Trnu hrůzou nad tím, 

kdyby maminku uviděli. Spěšně odchází. Je to tak lepší. Teprve v jedenáct hodin vyjíždíme. 

Máme, já a dva hoši, jedno kupé. Místa je dost. Jeden přichází na nápad, že bychom mohli 

vyhazovat z vlaku lístky. První pokus se podařil. Máme teď už více odvahy. Píšeme druhý. 

                                                           
66 Ubytování v kasárnách. 
67 Z něm. betrole – sbalená pokrývka. 
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Držím baterku a svítím na psaní. Podepisuji se také. Při odjezdu ze stanice jej vyhazuji z okna. 

Sedím vedle Jirky, hlavy máme o sebe opřeny. Dřímám. Vlak staví. Rozlétnou se dveře. Stojí 

v nich Němec. „Wer hat bei der Abfahrt aus der vorigen Haltestelle eine Karte 

hinausgeworfen?“68 Než si plně uvědomím dosah těchto slov, vyskočí Jirka a hlásí se „ich“69. 

Je ve mně malá dušička. Co se teď stane? Nestalo se nic. Prozatím. Další se uvidí ráno. Druhý 

hoch se tím ruchem probudil a ptal se, co se stalo. Vyprávím mu celou událost. Odmítám jeho 

nabídku vystřídat se s ním a lehnout si na volnou lavici. Jen ať tam zůstane. Vždyť je mi vedle 

Jirky docela dobře a jemu také. Ruku v ruce usínám. V polospánku cítím, že mne líbá. Nemůže 

spát. Je ještě rozrušen předchozí příhodou. Potom usínám. V 6 hodin mne budí Jenda. „Poslyš, 

Jirka je pryč. Před chvílí přišel pro něj Němec.“ Jsem úplně zdrcena. „Snad jej nezavřou? Kde 

jsme?“ „V Praze.“ Takhle musí člověk Prahu – minuty se vlekou. Je strašné zde tak čekat. 

Konečně se otevřou dveře a Němec vpouští Jirku dovnitř. Kámen mně padá ze srdce. „Kdes 

byl?“ „Musel jsem mu čistit boty.“ Jen když to všechno dobře dopadlo. V devět vyjíždíme 

z Prahy. Je mi zle. Beru prášky, po kterých mi je ještě hůře. Hoši udržují zábavu. Jsou až příliš 

hluční. Chci se vpravit do jejich veselí. Zvláště se mi to nedaří. Dívám se z okna a vzpomínám. 

Tu se objevují v dálce různé hradby. Je to Terezín? Hádáme. Asi. Za chvíli se přibližujeme 

k prvním hradbám. Jak jsou vysoké. Další hradba. Třetí. Teď vjíždíme do bran Terezína. 

Dostanu se ještě někdy odsud? 

            Merci           

Z DENÍKU S. W.         28. 8. 1943 

Předevčírem ráno jsem ještě klidně psala u okna v „pivovaře“, v poledne jsem se klidně najedla, 

odpoledne až skoro do sedmé hodiny večer jsem si klidně malovala. Potom přisel pán O., náš 

„hausältester“70 a s nesmlouvavým výrazem ve tváři nám oznámil, že nejdéle za dvě hodiny 

musíme se přestěhovati. Na mou duši, mne to jenom překvapilo a vyrušilo z malování. Chtěla 

jsem být mrzutá, ale protože se na věci nedalo nic měnit, dala jsem se do smíchu a začla jsem 

si připravovat zavazadla. Pan O., když s kamennou tváří nám pověděl veselou novinu, zmizel i 

se svou jedinečnou zelenou košilí a nebyl k nalezení. Asi proto, aby nemusil dávat zamítavé 

odpovědi k prosbám, abychom směli přes noc ještě zůstat. Ženy se zlobily a vzdychaly, 

hubovaly na tak těžko splnitelné rozkazy, křičely a plakaly, ne – teď na noc se přestěhovat 

                                                           
68 Volně přeloženo z něm.: Kdo vyhodil lístek při odjezdu z předchozí zastávky? 
69 Z něm. - Já. 
70 Představitel samosprávy ghetta, který měl na starosti dům, nad ním byl „blockälterster“ a další. 



27 
 

někam do „Drážďan“71 na půdu! Potom se všechny rozhodly, že se stěhovat teď na noc nebudou 

a poslaly prosebnici, do Magdeburku72 na „[r]aumwirtschaft“73 Čas utíkal, ze dvou hodin zbyla 

jedna a my se přece musily stěhovat. Měly jsme každá svou dřevěnou postel nebo pohovku, ale 

musily jsme ji nechat na místě. Bylo osm hodin a v devět nesmíme už ven. Nastal ruch a 

blázinec. Rychle doběhly si ženy pro své muže nebo syny, děvčata vzkázala si pro své hochy 

nebo známé, aby jim pomohli stěhovat. U nás v ghettu je ale bleskový telegraf. Na jednom 

konci se něco šustne a na druhém už se to ví. Většinou lidé přišli nevoláni pomoci se zavazadly. 

Hance přišel odnést zavazadla její hoch, Ireně nějací kluci. Hůře bylo se mnou. Já jsem všechno 

měla ještě zde a nevěděla jsem, komu mám říci, aby mně to pomohl. Nikomu jsem nic neřekla, 

ale na Hančinu radu (dříve bývala Hanka moje přítelkyně, teď ale už jen sousedka) jsem si vzala 

ramínko se všemi svými svátečními šaty a kabáty do jedné ruky a bedničku s rokokovou 

panenkou, zabalenou v zástěře do druhé a pospíchala jsem do „Hannoverů.“74 Přijely nějaké 

ubohé polské děti, sirotci z Lodže a Ukrajiny75 a nebylo pro ně nic připraveno. Proto musely 

jsme se narychlo odstěhovat, proto měli všichni muži na dráze a všichni muži a ženy, 

zaměstnaní v „entlausunku“76 službu, aby byli aspoň trochu připraveni na příchod dětí. Pavel, 

Hanin hoch, byl také zaměstnán ve všivárně a musil nastoupit službu od večera do rána. Bylo 

připraveno málo sil pro odvšivování dětí, a proto měli všichni, a s nimi i Pavel, službu ještě od 

rána do večera a od večera opět do rána. 38 hodin neměl přijít domů a nic nenamítal, když jsem 

mu řekla, že si na jeho kavalec položím svoje zavazadla. Šla jsem tedy se svými šaty a 

bedničkou do „Hannoveru“, kde Pavel bydlí. V hlavě jsem si urovnávala, kdy jsem naposledy 

byla s Hankou v jeho obydlí. (Je to těžké nazvat jakkoli, neboť to je místo ve vzduchu a nevím, 

jak to pojmenovat.) Jak asi to budu dlouho hledat? Mezi spoustou vchodů jsem vlezla přece do 

toho pravého. Potom už jsem se orientovala snadno. Pavel bydlí ve třetím poschodí na kavalci 

a právě, když jsem se u jednoho zastavila, říkajíc si, že by to už mohl být, viděla jsem na 

zakulaceném stropu vedle znaku Terezína obrázek Hanin. Ach, to je Pavlův kavalec, už jsme 

to poznala! Vylezla jsem po žebříčku, jedna příčka chyběla a já mohla nádherně spadnout, a 

položila břímě na kavalec a zase jsem zmizela. Přišla jsem do „Pivovaru“, kde už bylo méně 

lidí, ale rámusu ještě stále dost. Byla už úplná tma a na dvoře jen z otvorů ve střeše a střepinami 

                                                           
71 Drážďanská kasárna. 
72 Magdeburská kasárna – sídlo rady starších a administrativy židovské samosprávy. 
73 Pravděpodobně se jedná o něm. slovo „raumwirtschaft“. Volně přeloženo jako „územní či prostorové 

hospodářství.  
74 Hannoverská kasárna. 
75 Šlo o děti z Białystoku, které byly do Terezína dopraveny po vzpouře v tamním ghettu. Nacisté jednali o jejich 

výměně na nacistické vojáky. Nakonec však byly děti deportovány do Osvětimi a zplynovány, včetně terezínských 

žen, které se o ně v ghettu staraly. 
76 „Entlausung“ neboli „Entlausungsan-lagen“ je odvšivovna nebo odvšivovací zařízení. 
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v oknech se zatřpytil světelný pruh. Vzala jsem do každé ruky kufr a dávajíc opět pozor, abych 

neklopýtla, spěchala jsem do „Hannoveru“. Musila jsem opravdu už pospíchat, neboť se blížilo 

k deváté. Odnesla jsem a udýchaná pospíchala jsem zase domů. Nemohla jsem dál, protože 

uzavřeli právě cestu. Měly tudy přijít ty děti z Polska a nikdo s nimi nesměl mluvit. Čekala jsem 

jako na jehlách v první řadě, protože na mne doma čekaly ještě tři kufry. Getowachmani77 

zatlačili všechny lidi hodně daleko do ulice, aby žádný nemohl promluvit s dítětem. A teď, 

ozval se šumot a za rohem se objevil malý průvod se strážcem ghetta vpředu a vzadu. Vprostřed 

vedle průvodu šel Němec v uniformě. Hleděla jsem široce rozevřenýma očima na zubožené 

děti. Byly ostříhány dohola, měly kožešinové čepičky a kabátky, právě takové jaké se nosí 

v Rusku. Nebyla jsem tam sice nikdy, ale myslím, že tam tak chodí oblečeni. Všechny skoro, 

ať velké nebo malé, ať děvčátka nebo hoši, měly dlouhé sukýnky z tuhé látky. Některé měly 

hvězdu Davidovu jako my na levé straně prsou, některé děti vůbec ne a některé na zádech. To 

mi připadalo hrozné, protože jsem nebyla zvyklá viděti ji takto. Děti s hvězdou na zádech mi 

připadaly jako odsouzeny k úkladné ráně zezadu. Bylo už hodně po deváté. Dotáhla jsem ten 

prokletý kufr skrze tisíc schodů až na půdu. Přišly jsme nahoru a mně byla děsná zima z tolika 

lidí. Zvyknu si na ně?78  

 

ITÁLIE V TEREZÍNĚ79         T. 

Všichni mladí lidé touží po modravých dálkách širého světa. Ale jen málokdo dovede svou 

touhu proměnit ve skutečnost. Je to opět domov č. XI, který uměl vykouzlit ve čtyřech stěnách 

tmavého pokoje rozkošné zákoutí, plné kouzla slunné Itálie. Skromnými prostředky – několika 

kousky vypraného prádla, malebně rozvěšenými – docílily vynalézavé dívky silného dojmu. 

Jsme jistě právem zvědavi, do jakých vzdálených koutů světa nás fantazie dívek přenese, a 

doufáme, že jim v tom nebude žádnými zákazy zabráněno.   

    

An die Jugendleitung80 L 414  

                                                           
77 Stráž ghetta, která měla za úkol dodržovat pořádek, převážně ten vnitřní. Jak uvádí Karel Lagus a Josef Polák 

ve své knize Město za mřížemi (s. 70–71): „Skládala z hlavního velitele, dvou zástupců a dalších dvaceti tělesně 

zdatných mužů. Ti ihned po zřízení stráže v prosinci 1941 měli nosit speciální čepice a původně měli být také 

vyzbrojeni holemi, od čehož se nakonec upustilo. Tuto skupinu tvořilo až do roku 1942 celkem 150 židovských 

osob.“ 
78 Příloha č. 5. 
79 Příloha č. 6. 
80 Vedení mládeže.  
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Bylo nám hlášeno, že chlapec jménem Petr Gross, bydlící na L 414, v domově č. 4, byl přistižen 

dne 17. ledna 1944 v Z.K.K.81 při žebrání o polévku. Chlapec byl oděn v krátké kalhoty, 

v ponožkách a ve svetru bez hvězdy. 

----- 

Zamyslete se nad tímto přípisem z Magdeburku – stojí vůbec za zmínku? Myslíte, že by se 

jedenáctiletý chlapec82 vykradl z domova a mrzl by v tomto obleku za trochu polévky, kdyby 

neměl hlad? A za tento přestupek má býti potrestán? Je to možné?83  

            JL 

Hrůza na vesnicích v Podkarpatské Rusi 

Ve vesnici na Podkarpatsku, kde jsem se narodila a prožila svá dětská léta, žije asi 300 lidí. 

Z toho 200 Rusínů a 100 Židů. Rusíni jsou ještě divocí a negramotní, kdežto Židé jsou na 

vyšším stupni vzdělanosti. Hlad tam panuje mezi obyvatelstvem a to hlavně mezi Rusíny. Je 

tam také antisemitismus, jenže se tam projevuje tím, že se snaží Rusín zabít Žida jen proto, aby 

získal jeho majetek. Chci vám dát malý příklad: Žila jsem u svého strýce, který byl zvlášť velký 

egoista. Jednou v noci se Rusíni vloupali do obchodu a vykradli mu veškeré uložené peníze, 

které měl v pokladně. Pak se pomalu vlekli do ložnice, kde odpočíval strýc s rodinou. Když 

viděli, že všechno spí, hledali ještě šperky. Teď už měli vše a tu je napadla myšlenka zabít mého 

strýce. Sotva si to umínili, tu jeden z nich namířil a střelil strýce do otevřených úst. Strýc, který 

se vmžiku probudil, vyskočil z postele, skočil na okno, vtom ho střelil druhý do zad a on spadl 

z okna. Byl ovšem bez vědomí, ale náhodou se už někdo postaral, aby okamžitě přijelo auto. 

Naložili ho a odvezli do Mukačeva,84 do největší nemocnice Podkarpatska. Tam ležel půl roku, 

ale byl vyléčen. Jiným a nejobvyklejším způsobem se mstí Rusín tak, že jde okolo nějakého 

domu, zapálí slámu na střeše85 a už tu vznikl požár. Tento způsob jsem prožívala každou noc. 

Nikdo si nedovede představit, co to znamená žít ve strachu a čekat každou noc, že může nad 

jeho hlavou hořet. 

            Linda 

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 

                                                           
81 Z něm. „ZentraleKinderküche“ – centrální dětská kuchyně. 
82 V originálu „11tiletý chlapce“. 
83 Příloha č. 7. 
84 Mukačevo je město na západě Ukrajiny, v Zakarpatské oblasti.  
85 V originálu „střše“. 
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I.  

Každý má na napovídání ve škole jiný názor. Někdo říká, kdyby nebylo našeptávání, člověk by 

teď víc věděl, někdo zase, že když je člověk takzvaně „dutej“, je našeptávání docela dobrá věc 

v příhodné chvíli vyvolání.  

Tohoto duchaplného názoru jsem byla horlivou obhájkyní až do druhého ročníku měšťanské 

školy. Ale od doby, kdy se mi stala jedna nepříjemná věc, kterou vám několik slovy vylíčím, 

jsem pohrdlivým gestem zrádně odhodila toto stanovisko a vzala si za své, že našeptávání by 

nemělo být a ovšem nepřipravení žáci by neměli být vyvoláni. 

Bylo to v březnu, den po mých narozeninách. Moje tělesná schránka seděla poslušně ve školní 

lavici v třetí řadě (potrpěla jsem si na třetí, protože to nebylo, jak se říká „na ráně“, no a zkrátka 

byla to zlatá střední cesta). Tak jak jsem napsala, moje maličkost dlela neplodně ve školních 

škamnech,86 ale moje myšlenky se obíraly včerejším dnem, narozeninami, a koupaly se v jarní 

náladě – zatímco kolem mne řádil strach ze zkoušení. Moje smysly se kochaly představou 

oříškového dortu – zatímco kolem mne přísný učitel přírodopisu vyvolával na tresku. 

Můj vzletný duch se opájel symfonií modrého nebe a probouzející se přírody a plesal – zatímco 

kolem se stahovaly mraky nebezpečenství, neboť přicházela řada na mne. 

Najednou však bylo moje rozjásané já strženo k zemi, pro můj sluch surovým hlasem: „Tak, 

Nováková, co je prosím vás s vámi?!“ Volám vás už potřetí a neodpovíte-li hned, dostanete 

poznámku do třídní knihy a pětku bez zkoušení.“ 

A já, celá už při sobě jsem vstala a zakoktala: „Prosím.“ 

Učitel přísně: „Tak už nespíte?“ 

„Ne,“ odpověděla jsem třesoucím se hlasem. 

„Co ví-te o tres-ce?“ Skandoval příšernou otázku můj učitel. 

„Treska – treska,“ mrkám nepozorovaně a povzbudivě na děvčata kolem mě, ale slyším87 

chichot a šuškání, ale černá vysílačka nějak nefunguje. 

                                                           
86 Zast. lavice, zvláště školní.  
87 V originálu „mně, ale sylším“. 
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„Tak už toho mám dost. Zítra ať je tady otec.“ Ťuká tužkou do stolu, významně se dívaje na 

můj zkormoucený obličej. „Buď stále šuškáte, nebo zde sedíte úplně netečně! Čím se živí 

treska, víte to?“ Vykřikl, pase se na mých rozpacích, zlomyslný kantor. 

„Treska se živí, živí se …,“ breptám trapně. Vtom mi jedna dobrá duše napoví, opakuji rychle 

a bezmyšlenkovitě: „Treska se živí velrybami!“88 

Odměnou za mé plácání mi byla salva smíchu a vzteklé bouchnutí dveřmi drahým tím 

pěstounem, který si šel okamžitě stěžovat na mne k řediteli. 

II. 

Ve třídě je rušno. Učitelka řádí, zezelenalá89 vztekem křičí na rozkošné děvčátko stojící u 

tabule. Holčička, jíž tmavohnědé kučery padají do obličejíčku, stojí u tabule a přemýšlí. O čem? 

Jistě ne o tom, na co se jí učitelka ptá. A učitelka začíná: „Tak mi přece pověz, kolik má moucha 

noh!“ ale žákyni se nechce. Zadívala se do dálky a možná, že zrovna vidí svého bratra na louce 

cvičit, možná že mu to závidí. Konečně po delší době si vzpomene, na co se jí učitelka ptala, 

její zakoukaný obličejík se zasměje a vesele odpoví: „Pět.“ Učitelčina tvář se zakaboní a 

v lavicích zašumí vlna smíchu. Děcko90 se zčervenalou tvářičkou pohodí umíněně hlavou. Její 

kučery se ale neposlušně vrátí na zamračené čelíčko, které zase vidí, že venku, tam na louce, 

pobíhá pes.  

            (Us)3 

Hádka.  

Potůček ze skály  

žene se dolů  

narazí na lesík 

hádají se spolu. 

 

Jdi potůčku, 

nerozděluj mně na polovičku, 

žebroní lesík 

a ukazuje mu cestičku. 

                                                           
88 V originálu „verlybami“. 
89 V originálu „sezelenalá“. 
90 V originálu„dětsko“.  
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Však potůček tvrdohlavý 

cestičku si razí svou. 

            (Us)3 

Terezínská abeceda. 

(Druhé pokračování) 

F  ušky jsou v Terezíně velmi vítanou věcí,  

    proto je v zaměstnání, které o nich svědčí! 

G isa toho na naší XI nejvíc namluví, 

    přesto ji máme rádi, to ona dobře ví. 

H uttrova XI chce ve všem vždy vésti, 

    při šabat-kontrole však nemá valného štěstí. 

I  když je u nás s „Zimmerkou“91 potíž veliká, 

    objeví se pí. Huttrová a někdo ji udělá. 

J  isté je, že ať zde děláš, co děláš, 

    bez protekce se úspěchu nedočkáš.   

           Mahulena 

Dětská 

Již jako malé děvčátko 

jsem byla samé trucy 

s dívkami jsme si měla hrát,  

mne lákali víc kluci. 

 

Táta mně vždycky láteřil –  

to děvče takhle zpustne, 

ať láteřil mně jakkoliv, 

já řekla vždycky: just ne. 

                                                           
91 Služba, která uklízí v pokoji. Také „cimerka“. 
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Má matička předobrá, 

ta byla vždycky při mně, 

a když mi dělal výčitky, 

vždy zastala se mne. 

 

Vždy řekla táto, tatíčku, 

nechej ji, malou holčičku, 

až z toho rozum dostane, 

pak také v tomhle přestane.  

My také mladí byli jsme 

a humor byl náš cíl, 

nyní však z toho zůstaly 

překrásné vzpomínky a smích.  

            Hilda 

Z naší ankety „Stopy ve sněhu“ 

Dne 22. ledna. Halo, halo, pohřešuje se od 21. ledna devítiletá Květa Suková z Nové Vsi, okres 

Křivoklát. Pohřešovaná ráno odešla do vzdálené školy a dosud se nevrátila. Jsou obavy, že 

zapadla do sněhu, který v těchto místech tvoří velké závěje. Kdo by vypátral stopu pohřešované, 

nechť to ohlásí na četnické stanici v Křivoklátu. 

Tuto zprávu slyšel též starý hajný, který vstávaje od snídaně, chystal se na lesní obchůzku. 

S puškou na rameni zahalen do silného kožichu vyšel do vysokého sněhu. Kráčel k bažantnici, 

zanechávaje za sebou velké stopy, které první porušily čerstvě napadaný sníh na cestě. 

Přicházeje k prvnímu krmítku, viděl ze všech stran se sbíhající stopu lesní zvěře, která je v zimě 

odkázána přijímat potravu z jeho rukou. Přicházeje na lesní rozcestí, upoutala jej malá lidská 

stopa. Ihned si vzpomněl92 na ranní hlášení v rádiu93 a pustil se po stopě. Hustě za sebou jdoucí 

šlépěje94 svědčily o malé dívčí botičce, zoufalé hledající správnou cestu k domovu. Klikaté a 

opět se vracející stopy prozrazovaly vzrušení a únavu dítěte. Neúnavně kráčel hajný po stopě, 

jsa pevně rozhodnut nalézti dítě stůj co stůj. Tu uviděl před sebou temný bod, který stále v menší 

vzdálenosti se podobal lidské postavičce. Zastaviv se u dítěte, sklonil se a naslouchal, zda dítě 

                                                           
92 V originálu „vzpoměl“. 
93 V originálu „v radiu“. 
94 V originálu „šlepěje“. 
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žije. Slabý a nestejnoměrný dech dával malou známku života. Z jména na sešitu, vypadnuvšího 

dítěti z brašny, poznal pohřešovanou. Dítě předal patřičným orgánům a v duchu blahořečil 

stopě, která vlastně zachránila dítě od jisté smrti. 

            Edita 

„Stopy ve sněhu“ cedí skrze zuby četník středního věku, sedící s hlavou v dlaních s duší 

trudnomyslnou. „Zatroleně.“ Nedají mu chvilky klidu. Už se vidí peskován i od své ženy, že 

nic neumí. Jímá ho chladný vztek, chvíli zase lítost, ale nic nepomáhá – nemůže na nic přijít. 

Myšlenky běží, dotýkají se různých událostí v jeho životě, tu a tam se zastavují, ale nikde se 

neuchytí. Je z toho zoufalý, hlava ho začíná bolet. Ne, ne, nebude už přemýšlet. Chtějí snad, 

aby přišel o rozum? Vykašle se na to. Ano, uskutečňuje tuto myšlenku, neboť ho právě dráždí 

ke kašli. Když vtom – konečně spásný nápad. Četník chytl pušku a zápisník a jal se něco 

nervózně a rychle psát. Ani ho nevzrušilo, že na něj lidé, čekající přede dveřmi, už několikráte 

klepali. Dopsal. Jeho kulatý obličej se ještě více zkulatil nad pomyšlením, že jeho synek bude 

mít výborný slohový úkol. Spokojeně se protáhl a otevřel. 

              (Us)3 

Stopy ve sněhu. 

Vítr skučí a sníh se zvolna snáší k zemi 

mráz projíždí rozechvělými těly, 

před námi se rozprostírá pláň široká 

a smutné myšlenky táhnou hlavou vojáka.  

 

Stojí na stráži a vzpomíná na ty časy, 

kdy byl ještě doma a líbal dívku s černými vlasy. 

Kdy se s ní procházel po zasněžených lánech – 

a nyní tu stojí s bolem zrcadlící se mu na rtech. 

 

Tenkrát, když spolu kráčeli vedle sebe, 

zanechávali za sebou stopy na cestě zasněžené, 

tenkrát se milovali a byli spolu šťastni, 

a věděli jen, že život je tolik, tolik krásný. 

 

Je tomu již rok – jak ten čas letí! 
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Kolem sviští kule a je slyšet bajonety. 

A ty stojíš na stráži a procházíš se širou plání 

a v srdci máš smutek a marné vzpomínání. 

 

Na své obchůzce narazíš na stopy ve sněhu. 

Jdeš po nich dál a sleduješ je bez dechu. 

Vždyť ve sněhu se náhle rudě barví krev 

a tu leží tvůj kamarád a kolem duní pušek řev. 

 

Dnes jsi to ty a zítra možná já 

a všechna vzpomínka na domov je zapomenuta, 

vždyť v rukou Božích je naše bytí či nebytí 

a jen vůle Boží rozhodne, zda máš žíti, či nežíti. 

           Mahulena 

 

Další příspěvky, došlé do ankety, budou uveřejněny v příštím čísle. 

Co je láska? 

Láska – toť jako píseň, 

chvíli štěstí, chvíli tíseň. 

Refrain95 hlučně zaznívá, 

konec však smutně doznívá.  

 

Nebo co jiného je láska, 

je to snad s květinami vázka? 

Zářivé květy, jež rozkvetou, 

za nějaký čas však odkvetou. 

 

Má cenu vlastně milovat, 

život růžově si snad malovat, 

chvíli bláznivě je? Šťasten tak,  

rozerván a ztracen pak. 

            Petra 

                                                           
95 Z něm. „refrén“. 
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Kritiky 

Gogolova96 Ženitba. 

Již přes měsíc se hraje na terezínské scéně známá Gogolova hra „Ženitba“. Co se týče výpravy, 

byla na zdejší poměry velmi pěkná. I herecké výkony jednotlivých herců byly průměrně dobré. 

Hra sama o sobě měla děj dosti živý. Starý mládenec, Ivan Kuzmič, by se rád oženil a denně 

k němu dochází dohazovačka Tekla a doporučuje mu všelijaké nevěsty. Jednoho dne k němu 

zase přijde a nadšeně mu oznamuje, že konečně pro něho našla vhodnou nevěstu. Je to Agata 

Tichonovna,97 dívka s dosti značným věnem, které by vyhovovalo jeho postavení. Vtom na 

scénu vtrhl kamarád Kuzmičův a vyslechnuv rozhovor jeho s Teklou, začíná přemlouvat 

Kuzmiče, že je nejvyšší čas, aby se oženil. A že hned půjdou k nevěstě. Po dlouhém 

přemlouvání se mu to konečně podaří. 

Druhé jednání se odehrává v bytě Agaty Tichonové, která doma rozmlouvá se svou tetou o tom, 

který ženich by byl pro ni nejvhodnější. Do toho rozhovoru vtrhne Tekla a začne vykládat 

Agatě, jaké báječné partie pro ni sehnala, a že všichni se přijdou co nejdříve představit. Několik 

minut na to ohlašuje zvonek jejich návštěvu. Nastává velké rozčílení a dámy se jdou rychle 

oblékat. Ženiši jsou vesměs velmi zajímavé figurky. Chudinka Agata je ze všeho úplně 

vyjevená, je na vážkách, kterého si zvoliti. Po domlouvání jeho přítele se rozhodne pro Ivana 

Kuzmiče. Konečně dojde k tomu, že Kuzmič je ochoten se oženit. Ale když zůstává o samotě, 

ztrácí všechno pevné rozhodnutí, vyskočí z okna a uteče.  

Hra se mně zdála být hraná dosti nuceně. Salvy smíchu, kterých tu byla hojnost, nevyloudily 

na mých rtech žádného smíchu. Herci měli dobrou snahu dát lidem zapomenout v těch dvou 

hodinách, že jsou v Terezíně.  

Gogol chtěl vyjádřiti svou hrou, že Ivanovi Kuzmičovi záleží hlavně na tom, aby jeho nevěsta 

měla značné věno, hodící se k jeho postavení a titulu dvorního rady, Ivanovičovi98 zase na tom, 

aby uměla francouzsky. Nevěsta zas požaduje za ženicha jen šlechtice a kupcem, jakým byl její 

otec, naprosto opovrhuje. I slabá vůle Ivana Kuzmiče, která vlastně neví, co chce, má-li se 

oženit, či ne, je typické vyjádření vratké povahy. 

                                                           
96 Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809–1852), byl ruský dramatik a prozaik.  
97 Původní jméno ve hře je Agafia Tichonovna Kuperdaginová. 
98 Nikanor Ivanovič Alenčin – postava ze hry. 
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Doufám, že příští hra, která se zde nastuduje, bude moci více strhnout svým dějem a člověk se 

do celkové hry bude moci lépe vžít. Nejraději bych byla, kdyby se zde nastudovala nějaká hra 

od Shakespeara.99100  

           Mahulena 

„Deník Pavla Bondyho“ 

Přednáška Paťi Fischla101 mne velmi zaujala svojí originalitou. Ačkoliv tvrdil, že deník Pavla 

Bondyho našel na ulici, a čte jej proto, aby našel majitele, jsem přesvědčena, že se jedná o jeho 

vlastní dílo, ba řekla bych o vlastní deník. Obdivuhodný je slovní dar, jakým je psán. Ovšem 

že také přednes, jakým byl čten, dělá velmi mnoho. Jakou melodičností102 byla např. čtena slova 

„Holčičko, Marie.“ Vložená část o Fritzu Herbergerovi byla tak pravdivá a strašná, že jsem 

sotva dýchala. Srovnání Lidic103, české vísky se zemí, poprava mužů, odvezení žen do K.Z.104 

a dětí do polepšovny, je líčeno tak, že se člověk úplně vžívá do situace těch lidí. Je to dílo čistě 

expresionistické, které musí zaujmouti i toho nejnetečnějšího posluchače. 

Připomíná mi úplně dílo Jiřího Wolkera. Je psáno s tímtéž zápalem. Je v něm celá duše a srdce 

spisovatelovo.  

           Merci105 

Veselý koutek.106 

Vono to Bonako 

Není špatný pro voko – 

 

Ace jde vo voko… 

Proniknout Bonako 107 

                                                           
99 V originálu Sheakspeara. 
100 William Shakespeare (1564–1616) byl anglický dramatik, básník a herec. Mezi jeho nejznámější díla patří 

například Romeo a Julie, Hamlet či Zkrocení zlé ženy.  
101 Pavel Fischl (1922–2008) byl český spisovatel publikující pod pseudonymem Pavel Gabriel. Je mladší bratr 

spisovatele Viktora Fischla (1912–2006).  
102 V originálu melidočností. 
103 V originálu „Litic“. 
104 Zkratka něm. Konzentrationslager, v češ. koncentrační tábor.  
105 Příloha č. 8. 
106 Příloha č. 9. 
107 Narážka na píseň Voskovce a Wericha Pražská Java ze hry Golem (premiéra 1931). 
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            T. 

Recese na XI108 

Naše zasloužilá spolupracovnice Dušana Mulicha, poslední dobou silně pronásledovaná ranami 

osudu (pádem žebříku na hlavičku atd.), byla nucena uchýlit se do sanatoria, aby se vyléčila z 

encefalitidy. Po hezkém večeru v domově bylo navrženo, aby její památka byla uctěna dvěma 

minutami ticha. Zasněné pohledy byly řízeny na západ. Vtom do dojemného ticha zazvonil pád 

lžíce z třetího patra. S nevinným pohledem vysvětluje Marta, že jí nešlo o rušení, ale naopak o 

zjištění, zda to je pravé ticho a že nemajíc předepsaného špendlíku, použila k jeho změření 

polévkové lžíce. 

            T. 

  

                                                           
108 Příloha č. 10. 
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Třetí číslo 

 

OBSAH Č. 3. 

ŽALOZPĚV      MERCI   STR. 1 

DIVOKÁ CIMERKA NA XI   MEĎA    “2 

VÍTE, ŽE…      LINDA   “3 

DROBNOHLED     X. Y    “4 

ZÁZNAMY      J. L.    “5 

HLAD.       T.    “6 

NAŠE DÍLNA     GIZA    “7 

POSLECH PŘEDNÁŠEK    T.    “8 

NA AMBULANCI     J. L.    “8  

ZAKÁZANÉ OVOCE    V.    “9 

POSLEDNÍ VEČER         “9 

RODNÉ MĚSTEČKO    IRMA    “11 

NA POŠTĚ      RIKA    “11 

Z DENÍKU NEZNÁMÉ    RIKA    “13 

NOC        SOJKA   “14 

28. ÚNORA      PAVLA   “16 

ČEKÁNÍ      IRIS    “16 

HODINA KRESLENÍ    SOJKA   “17 

NO, ŘEKNĚTE…     SOJKA   “18 

HISTORIE TEREZÍNA    MERCI   “19 

VERŠE      MAHULENA   “20 
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LÁSKA      MAHULENA   “20 

ZAHÁJENÍ KNIHOVNY    DANA    “21 

ČÍM MÁ BÝT NÁŠ ČASOPIS?   T.    “23 

KE CVIČENÍ PAMĚTI    MÍLA    “24 

VESELÝ KOUTEK         “25 

 

Žalozpěv 

„Ten pokoj váš z tůně pekelné 

načerpal síru a smolu, 

na boty hrůza ta lepí se, 

kdykoliv přijdu k vám dolů. 

K nebesům stoupá až její pach, 

do každého koutečka zalézá prach, 

kde seženu košťat a hadrů dost, 

bych zažehnal všechnu tu ošklivost? 

Já abych košťata sháněl sám, 

omotal hadry a donesl vám. 

Vy líná chásko109 tu čumíte,  

jen básnit a malovat umíte. 

Já abych z plic vydal poslední dech, 

já abych vyzkusil trampot všech, 

já abych oči měl na stopkách, 

ve skříních, v koutech, na palandách. 

Někdy bych chtěl takovou blechou být, 

štípnout vás a pohonit.  

Však co si mám počnout, ubohý tvor, 

když bonako vládne tu jako mor? 

I když ho zpod postelí vymetu, 

za čtrnáct dní bude zase tu. 

                                                           
109 V originálu „cházko“.  
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Kresbami, verši ho slavíte, 

na starý trůn ho posadíte. 

Mně zbývá jen křičet na poslední dech  

‚jen pokoj číslo XI je nejhorší všech.‘ 110 

           Merci 

Divoká cimerka111 na XI 

Je devět hodin a to znamená, že co nevidět vrazí do dveří Alfons a zařve mocným hlasem: 

„Auslöschen!“112 Samozřejmě děvčata spustí hrozné halo a milý pán Alfons se co nejrychleji 

hledí ztratit, aby přišel z dosahu řvoucího osazenstva XI. Dáša, mající na hlavě umývadlo, 

převázané šátkem, v ruce koště, vrhá zamilované pohledy na Alfonse. On spatřiv královnu 

svého srdce, říká jí, že by mohla dělat Klo-Dienst113 a ztrácí se rychle z pokoje. Z různých koutů 

zaznívají rady, aby dívka, postižená cimerkou, na chvíli zhasla a tím oklamala strážce večerního 

klidu a pořádku, pana Alfonse. Svítíme vesele dále ještě půl hodiny, ale potom nás přece hryže 

svědomí a zašroubujeme modrou žárovku. (Je stejně od našeho anděla Alfonse, který již z lásky 

k naší Mahuleně přimhouří oko.) Děvčata – v pravdě jen asi čtyři – se náležitě odvazují a ani je 

neruší tak pozdní hodina večerní. (Je sice teprve tři čtvrtě na deset, ale pro spáče našeho pokoje, 

hlavně pro Růženku, je půlnoc.) Zvláště Dáša a Lilka, které jsou jedině oblečené mimo Soňu, 

která je ubohou obětí cimerky, hrozně se vzteká a hrozí: „Děvčata, jste hrozné, když mně takhle 

ťapete po tý čistý vydrhnutý podlaze a vůbec.“ Ale […]114 dvě dívky na to vůbec nedají. 

Jejich obětí se stává Věra a Pavla a hlavně jejich „bulíčky“. Počíná boj mezi útočníky a obránci, 

bohužel nezůstává ani druhá Věra ušetřena a je bombardována bulíky. Soňou lomcují vlny 

hněvu a marně zuří. Konečně asi po půlhodinovém boji si vzpomíná Lilka, že si musí dojít pro 

vodu na noc. Dáša v bujnosti popadá konévku a zbytek včerejší vody vylije Lilce na hlavu. 

Pokojem zaburácí „převooooz“, neboť Lilka opravdu ledovým klidem všechny, jak náleží, 

převáží, bere Dášu za ruku a jde s ní ruku v ruce pro vodu. 

Ale teď přichází chvíle Soniny pomsty. Celá zničená s vyčerpanou energií se žene ke dveřím, 

aby svojí těžkou vahou zamezila příchodu těch dvou třeštidel. Chudák celá vyčerpaná počne 

vyrážet: „Děvčata, rychle, pojďte pomoooct, já to sama neudržííím, honééém, pojďtééé 

                                                           
110 Příloha č. 11. 
111 Cimra – pokoj, světnice, také v sekundárním významu služba spojená s úklidem. 
112 Pravděpodobně něm. auslöschen – v češtině zhasnout. 
113 Servis na záchodě. 
114 Nečitelné slovo. 
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pomoooct!“ Alice vylétne z postele a drží obě. Je trochu pozdě, jedna z vyhnanců dala […]115 

dveře nohu a nemíní se tak lehce vzdát. Alice a Soňa volají zoufalé o pomoc, až se Věře zželí 

obou a jde k nim. Alice, nadšená bojem, strká pometlem do děvčat. Ale aby bylo vše dovršeno, 

vylévají na ubohou oběť Alici obsah konvice. Alici ani ledová sprcha neodradí, ba právě naopak 

ji to nutí k dalšímu boji. Konečně: „Prima! Noha je venku.“ A Soňa snáší stoly a lavice, zkrátka 

vše, co je po ruce, na barikádu. Propuká divoký řev a jen Růženka stále naříká: „Děvčata, 

prosím vás, buďte ticho, já musím o půl šesté vstávat.“ Ale nikdo na to nedá a máme šílenou 

radost, že jsme naši dvojici vypekly. Ale za dveřmi je podezřele ticho. Obličeje se nám protahují 

zklamáním. Co to? Někdo se dobývá do pokoje. „Děvčata, prosím vás, pusťte mne.“ (Je to Uli.) 

Soňa se nedá. „Ale Uli, to nejde. Přísahej, že jsi sama.“ Uli se smíchem: „To nemohu.“ „Tak tě 

sem nemůžeme pustit.“ Uli naštvaná: „Já půjdu za Zigim116 a všechno mu řeknu a pak uvidíte.“ 

Po delším hubování odchází. 

Nám je asi jako Alici při té ledové sprše. Soňa rezignovaně odsunuje stoly a zhasíná světlo. 

Věra rychle v posteli dělá barikádu z peřin, kdyby snad Dáša nebo Lila měly chuť ještě něco 

sprchovat.  

Konečně se uklidňujeme a mrzí nás trochu, že to tak špatně dopadlo. 

           Meďa 

Víte, že……. 

Amerika je podle nejnovějšího zjištění univerzitních profesorů a geologů osídlená již přes 25 

000 let? Evropanům je známa teprve od r. 1492,117 kdy byla náhodně objevena Kryštofem 

Kolumbem.118119 

Nejmenší rostliny jsou kulovité bakterie, mající průměr asi dvě tisíciny mm? 

Prázdnota, v níž se pohybují nebeská tělesa, není absolutně prázdným prostorem? Nejen že je 

naplněna prachem horninových úlomků, nýbrž obsahuje také stopy vodíku, draslíku, vápníku a 

sodíku. 

                                                           
115 Nečitelné slovo, pravděpodobně „mezi“. 
116 Vedoucí domova mládeže L 414 byl Sigi Kvasnievsky. 
117 První výprava začala 3. srpna 1492 ze Španělska.  
118 V originálu Krištofem Kolumbem. 
119 Kryštof Kolumbus (1451–1506) byl italský kolonizátor. 
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Lidské srdce vykoná za hodinu asi 5 000 tepů? Za den to činí asi 120 000 tepů, za rok více než 

43 miliony tepů. Srdce 60letého člověka vykonalo tedy přes dvě a půl miliardy tepů. 

Na celém světě žije asi 366 000 druhů živočichů? Z toho je asi 233 000 druhů hmyzu, 50 000 

měkkýšů, 20 000 korýšů, 12 500 ptáků, 12 000 ryb, 10 000 pavouků, 8 000 červů, 4 000 plazů, 

2 500 savců atd. 

          Ze „Zdroje“ – Linda 

Drobnohled 

Marta ještě nedostala bílou bundu, kterou chce v nemocnici přešít. Navštěvujeme nemocné 

kamarádky, posíláme jim pěkné dárky – ale proč nevyhovujeme jejich žádostem, které vyžadují 

trochu práce – jako „jít do kufru“? 

Zanikl náš fond? Proč byl založen? Pro nemocné a pro děvčata, která nedostávají balíčků. 

Vidíme často, že dívka, která nemůže dát příspěvek velký, nechce dát malý, protože se jí zdá 

příliš nepatrným. A to je právě chyba. Podstata a síla podobných zařízení je zrovna v tom, že 

společným skládáním malých, ale četných dílů vzniká věc vydatná, která něco znamená. Mysli 

na to, že tvoje kostka cukru se sejde ve fondu s řadou jiných, také jednotlivě daných, které 

dohromady budou jednoho dne vydány jako pěkný balíček. Dobře víme, že každá nabízí ze 

svého své přítelkyni, kamarádkám – ale u fondu jde o něco víc. Zde nedarujeme, ale tak trošičku 

budujeme. Učíme se myslet dopředu a na neurčitého příjemce a na vzrůstu malých příspěvků 

v jeden velký poznáváme v malém sílu všech společných akcí. Přispívejme rády a bez ostychu 

do fondu a pravidelně – nějakou hezkou srdečnou formou – z něho vydávejme. Budeme 

vykazovat v časopise činnost fondu, ať se stane malým hmatatelným důkazem dobrého 

kamarádství… a ne ponurým vězením jednoho „LESODARU“ a dvou „zaručeně pravých 

cizozemských kmínů“.  

Ještě jsme neuskutečnily plán vlastních referátů o nejrůznějších věcech, které nás zajímají. 

Doufáme, že v příštím čísle již přineseme kritiku takové přednášky. 

Už nechybí skoro nikdo při přednáškách u stolů. Brzy snad sestoupí z výšin a hloubek kavalců 

i poslední zpozdilci. Předem je vítáme. 

Odevzdejte včas příspěvky do 4. čísla Bonaca. 
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Uvozovky120. Zaveďme si rubriku s tímto nadpisem a uvádějme v ní, co jsme četly nebo slyšely 

zajímavého, podivuhodného nebo groteskního.  

            X. Y. 

Záznamy 

         Sobota. 

Zase jednou vedle! Poněvadž jsme měli zaprášenou lampu při kontrole, klesly jsme z nejlepšího 

místa až na páté. Jsem však ráda, že to na kluky nijak špatně nepůsobilo. Jsou příliš zaujati 

nastudováním knihy „Chlapci z Pavelské ulice“.121 

         Neděle. 

Dnes mám zase jednou den, kdy nevím, co počít. Sedím na kavalci, po chvilce nemám stání. 

Jdu se podívat dolů, co je nového na domově. Když shledám, že je všechno při starém, vracím 

se zase nahoru. V hlavě mi víří roj myšlenek. Jednou obírám zvlášť podrobně. Ptám se sama 

sebe, proč je průběh na domově mých kluků právě takový, jakým je. Odpověď se mi zrodila 

zároveň s otázkou, ale neuspokojuje mne.  

Říkám si: nemůžeš chtít na chlapcích pořádek; ne jenom proto, že nemáš smeták, není bačkor 

na přezouvání, že spíš, jíš a žiješ ve stejné místnosti, kde popřípadě leží též nemocní, ale i 

z důvodu skrytějšího. Prostě proto, že chlapci nemají nových věcí, ani šatstva, ani hraček. 

Nenaučili se zachovávat svých věcí, což je úplně přirozené. Neznají pocit mazliti se s věcmi, 

aby je udrželi déle v novotě a lesku. 

         Čtvrtek. 

Kdybych si neříkala vždy znovu a znovu, že se musím vžít do situace slabších a snažit se jim 

porozumět, byla bych včera naštvaná. 

Včera přišla ke mně paní Mendelsonnová, sociální pracovnice z centrály. Chudinka byla úplně 

pohoršena a povídala mi: „Heinze sebou nevezmu, má nestejné punčochy, takto bych se musela 

za něj styděti.“ Neodpověděla jsem a jen jsem si myslela své. 

         Pondělí. 

                                                           
120 V originálu „úvozovky“. 
121 Chlapci z Pavelské ulice (1907) je kniha pro mládež od maďarského spisovatele Ference Molnára (1878–1952). 

Byl to novinář a prozaik židovského původu. 
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Již třetí den netopíme. Nemáme čím topit.  

Je velmi těžké vidět nedostatek, přitom zakazovat šleusovavání122 a současně čekat na věci 

chlapci přinesené.  

         Úterý. 

Už zase nám odvezli jednoho chlapce do nemocnice. Je to třetí případ encefalitidy z našeho 

domova.  

Bylo mi ho líto. Nemohla jsem ho ani doprovodit, protože jsem neměla nikoho, kdy by mne 

zastupoval. Ačkoliv je chlapec zvyklý na samotu a odstrkování, přece jen jsem byla 

v rozpacích. Chci přece docílit konec pocitu samoty. Snažím se vždy ze všech sil ukázat 

každému, že není opuštěn a že i on tu má někoho, kdo ho má rád a kdo na něj myslí. A teď si 

mám nechat ujít takovou příležitost. Chlapci se však vyznamenali. Přidělili mu mnohem větší 

proviant, než mu náležel, a kde co vyštrachali, vše mu ještě přibalili. Co se týče chlapce 

samotného, ujišťoval mne, že si raději ponese všechno sám. Má totiž nedůvěru k pánům 

nosičům. Takové řeči mne nepřekvapují. Vždy se mne jen tak zlehka dotknou, poněvadž se již 

příliš dobře vyznám v duši svých svěřenců. 

         Čtvrtek. 

Jsem po dnešním úklidu úplně vyčerpaná. Zaskočila jsem si ke Karlovi. Karel je nemocný a 

prohlížel ho Julius, náš nejmladší. Je roztomilý, když si hraje na lékaře. Nařídili zhluboka 

dýchat123 místo pacienta. Také Pepi je moc roztomilý. Nedávno si látal punčochy bílou nití.  

            JL 

HLAD: „Mít tak encefalitidu a vidět dvě buchty…“124    

            T. 

Naše dílna 

Když mi bylo asi 14 let, vyšla jsem školu. Protože jsem byla velice mladá, abych se mohla jít 

učit, pomáhala jsem mamince v domácnosti. Vykonávala jsem všechny domácí práce s velkou 

radostí. Měla jsem přítelkyni, která bydlela v tomtéž domě jako já. Šila v dílně u dámského 

                                                           
122 „Šlojz, šlojzování/šlojsování“ je odvozeno z německého slova Schleuse – propust, a „šlojska“. „Šlojska“ 

v ghettu představovalo shromaždiště transportů, kde docházelo k četným krádežím, odtud slangový termín 

„šlojzovat“. 
123 V originálu „dýchat, dých“. 
124 Příloha č. 12. 
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krejčího. Vždy jsem si přála býti švadlenou a proto, když mně přítelkyně sdělila, že potřebují 

šičku, s radostí jsem její nabídku přijala. Druhý den jsem se šla představit a byla jsem přijata. 

Nemohla jsem se dočkat rána. Tlukoucím srdcem přestoupila jsem práh dílny. Na první pohled 

mě upoutala velká prostorná místnost, ve které byly tři velké stoly, dva šicí stroje, velká skříň 

na šaty a malý stoleček, u kterého se šilo. Mistr mě vlídně pobídl, abych se nestyděla a sedla si 

ke stolku, kde byla práce pro mne již připravena. Během dne jsem se seznámila se všemi 

zaměstnanci dílny, dvěma tovaryši, učněm a jednou tovaryškou. První moje práce byla stehovat 

látkové kapsy na plátno. Moc se mi to líbilo a ani se mi nechtělo v poledne jít k obědu. O půl 

druhé jsem nastoupila opět do práce. První den mně velmi rychle uběhl. Mnohokrát jsem dostala 

od mistra vyhubováno, ale to mi nevadilo, naopak jsem se snažila mu vyhovět. Za krátkou dobu 

jsem ovládala všechnu práci, kterou jsem dostala, a mistr si mne nemohl vynachválit. Za půl 

roku se náš učeň vyučil, a protože se stal tovaryšem, vykonávala jsem všechny jeho práce. 

Chodila jsem nakupovat, odvádět a často jsem pomáhala mistrové uklízet. Přestože jsem se za 

celý den dosti napracovala, líbili se mi tam. Byla jsem tam půldruhého roku. 

Jednoho dne – bylo to ve čtvrtek – šila jsem jako obyčejně do sedmi hodin. S úsměvem vyšla 

jsem s kamarády a kamarádkou z dílny ven. Tu jsem spatřila svojí sestru, která stála na druhé 

straně chodníku. Běžela jsem k ní a tázala jsem se: „Proč sis oblékla mé sako?“ Zavolala si mne 

stranou a pravila: „Jsme v transportu. Já již mám vše sbaleno, zítra o půl jedenácté 

nastupujeme.“ 

Stála jsem a nevěřila tomu, co mi sestra právě řekla. Nezbývalo však nic jiného, než se rozloučit 

s mistrem a se svými spolupracovníky. Protože bylo již po práci, byl mistr s celou rodinou u 

večeře. Otevřela jsem váhavě dveře a vkročila dovnitř. Čekala jsem, že mně mistr vyhubuje, co 

jsem zase zapomněla.125 V pláči jsme mu vyprávěla slova své sestry. Mistrová plakala, že je to 

škoda, že je pustím, tolik si na mě zvykli. Dostala jsem vyplacenou mzdu i dovolenou. Mistr 

mě těšil, že se brzy vrátíme a že budu u nich opět pracovat.  

Často si vzpomenu na naši milou dílnu, kamarády a kamarádky a doufám, že budu moci zase 

brzy zasednout za svůj stoleček, kde jsem tak ráda šila. 

            Giza   

Jak by naše děvčata nejraději poslouchala přednášky.126    

                                                           
125 V originálu „zapoměla“. 
126 Příloha č. 13 
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           T. 

Na ambulanci 

„Ráda vidím pěkný obličej.“ „Hm.“ – „Jistě jste ještě mladá.“ „Ano.“ „Smím hádat?“ Konečně 

docílila babka, že jí musím odpovědět. „Je vám 24.“ Když jí řekneš, že je ti teprve 17, řekne, 

že si to hned myslela. Neodpovídáš. Ticho, které nastalo, vadí titěrné mysli sousedčině. Za 

chvíli začne znovu. „Jste tu sama?“ Když se seznámila s tvými personáliemi, začne z jiného 

pole. „Jistě znáte Lotu Karpelesovou.“127 „Možná.“ „Určitě ji znáte. Bydlí v Jugendheimu.“128 

„To jméno je mi povědomé.“ „No vida.“ „Já však nevím, zdali ji znám.“ „Víte, ona měla křeče 

a teď leží na tej nemoci. Víte, na tej nemoci…?“ „Ano, na encefalitidě.“ „Ano, ano.“ Konečně 

přijdeš na řadu. 

Ale kdepak. Spletla jsem se. Teď musím čekat v ordinaci. Je tu velmi útulno. Mohu si dokonce 

sednout. A hle – najednou se vytratili všichni lékaři. (Předpokládám, že šli na nutnou operaci.) 

V celé ordinaci zbyla jen jedna lékařka a spousta pacientů. Strašně jsem se nudila, proto jsem 

si vytáhla tužku a papír a snažila jsem se zachytit svoje okolí. 

            J. L.  

Zakázané ovoce nejvíce chutná 

Bylo mně asi deset let, když mně rodiče poslali se sestrou do penzionátu v Českosaském 

Švýcarsku, zvaný Dittersbach. Jejich přáním bylo, abychom se naučily německy a jinému 

chování a poznaly nové prostředí. Bohužel nevyhověly jsme jim ani z poloviny, neboť s námi 

byly ještě čtyři dívky, Češky, se kterými jsme mezi sebou mluvily svým jazykem, ačkoliv to 

bylo přísně zakázáno. Naší opatrovnicí byla krásná Maďarka, kterou jsme nazývali 

„Schwester129 Ida”. Chovala se k nám velice mile a pečovala o nás jako matka. Měly jsme ji 

moc rády, ačkoliv jsme ji často zlobily. Jinak byl celý personál německý, až na lékaře, který 

uměl česky. Největší potíže jsme měly se čtením, neboť jsme měly zakázáno číst české knížky. 

Dlouho to však netrvalo a napsaly jsme potajmu rodičům o čtení a svíčky a obojí jsme brzy 

obdržely. Celý den jsme se však ke čtení nedostaly, až když odešla „Schwester Ida” 

                                                           
127 Lota Karpelesová - Narozena 03. 07. 1926. Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XIII, V Zahradním 

městě 2051. Transport AAt, č. 563 (23. 07. 1942, -> ). Transport AAz, č. 222 (04. 08. 1942, -> Malý Trostinec). 

Zahynula. 
128 Chlapecký domov mládeže.  
129 Sestra, ošetřovatelka 
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v domnění,130 že již spíme. Sotva však zavřela dveře, vytáhly jsme schované knížky, rozžaly131 

svíčky a čtly až pozdě do noci. To se opakovalo denně. Jednou jsme četly jako obvykle hodně 

dlouho do noci a některá z nás, už ospalá, zapomněla132 zhasnout svíčku, netušíc jaké to bude 

mít následky. Probouzím se v noci, něco mě dusí, nemohu dýchat. Chci otevřít oči, ale hrozně 

mně slzí. Na chvíli přece se mi podaří je otevřít a vidím, jak dívce, ležící v třetí posteli u okna, 

chytají záclonky u nočního stolku a zároveň velké záclony na okně. Ona však spala na lůžku 

klidně dál. Já celá ustrašená jsem se vyřítila z pokoje ven, probudila „Schwester Idu” a hlásila 

jí nehodu, která se nám stala. Ona to ihned hlásila dále a za okamžik byla u nás hasičská pomoc. 

Byl však již nejvyšší čas, neboť začaly chytat již další věci. Hasiči ihned oheň uhasili a ještě 

všechno dobře dopadlo.  

Zato s námi to bylo nahnuté. Chtěli nás ihned poslat trestně domů. Podařilo se nám však uprositi 

je, že jsme mohly zůstat.  

Chybami se člověk učí, praví staré přísloví, proto jsme už nikdy při svíčce v noci nečetly. 

V.  

Poslední večer v středoškolském táboře 

Je osm hodin.  Píšťalka naší133 vůdkyně zazní plání. Rychle se shromažďujeme k večerce. 

Mimo “zapad den”134  zazní naše hymna, potom má jedna dívka proslov k nám, odjíždějícím. 

(Většina jich ještě zůstává.)  Nyní máme ještě dvě hodiny volno. Jdu ještě s Milenou a 

Bohuškou do Valašského Meziříčí. Musíme se s tímto městečkem rozloučit. Projdeme všechna 

známá místa a potom usedáme v parku na lavičku a bavíme se s hochy, které odtud do[bře] 

známe. Chodívaly jsme sem často. Slibujeme si vzájemné dopisování. Při loučení nám hoši 

slibují, že zítra budou ještě čekat na nádraží.  

O ½ 10  jsme doma. Pomalu se začíná stmívat. Bohuška říká: „Děvčata, víte co, je tak krásně 

teplo, pojďte se ještě naposled vykoupat do Bečvy.“ Plaveme o závod, jedna potápí druhou. 

Bez veselého smíchu se to neobejde. Vracející se děvčata na nás volají: „Nechcete přenocovat 

pod mostem? Máme vám přinést lucernu?“  Plánujeme pomstu za tato slova. Byly to dívky z 

X. pokoje, který s námi sousedí. 

                                                           
130 V originálu „domění“.  
131 V originálu „rozzaly“. 
132 V originálu „zapoměla“. 
133 V originálu „nyší“. 
134 Píseň Skautská večerka.  
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Je nás v pokoji 18 dívek. Máme zvláštní vchod, mimoto ale spojovací dveře do X.  Stavíme 

předně ně dvě umyvadla s vodou a koš na odpadky. Potom zhasínáme. Po čtvrt hodince ticha 

zazní z levého koutu S O S. Ponorka 707 volá. To byla výzva k začátku. Jako první věc zpívá 

každá jinou píseň. Představte si, když 18 děvčat od 12 do 15 let pozvedne své „jem[né“] hlásky 

k řevu. Potom zazní lkavě na nápěv „Hajej můj andílku, devítka kolíbá sousedy svý“. Vedle asi 

jim to už stačí a klepou na dveře. „Volno, co si přejete?“ „Nebudete-li ihned ticho, jdeme pro 

vůdkyni.“ „Prosím jen si poslužte.“ „Ponorka 707 volá S O S.“ Teď začíná průvod pokojem. 

Kolem stěn jsou vždy dvě bílá lůžka vedle sebe, potom je ulička. Všechny jsme zabalené v 

prostěradla s baterkou pod bradou. Každá má jinou barvu. Modrá, zelená, červená, bílá. 

Uprostřed pokoje chodí jedna skupina doleva, ostatní skáčou po lůžkách doprava, přičemž 

vyluzují pekelný zvuk. Vtom se otevřou dveře a ubohá oběť, která nám chtěla vynadat, klopýtá 

přes umyvadla a padá obličejem do koše. Než se vzpamatovala, byl pokoj prázdný. Šly jsme 

strašit po celém domě.  

Neskončilo to zvlášť šťastně, jelikož jsme vzbudily vůdkyni a ta nás zahnala do postelí. Asi půl 

hodiny se ještě bavíme, potom jedna po druhé usíná.  

Ráno v šest nás vlak již odnáší zase k rodičům. 

 

Moje rodné městečko 

Když se podíváte na mapu Moravy a hodně pozorně ji prohlížíte, najdete na jihu nepatrný bod 

s nápisem Bučovice. Je to městečko, které má asi 4 000 obyvatel. Hned když přijdete do města, 

upoutá vás zámek, který patří pánům z Liechtensteinů.  Je to jediný zámek na Moravě, který je 

vystavěn ve slohu renesančním.135 Kolují o něm různé pověsti a jedna z nich vypravuje, že když 

se zámek stavěl, tak vždy čert odnesl to, co bylo ve dne vystaveno, v noci na vysoký kopec, 

takže zámek nemohl býti dlouho dostaven. Mimoto zámek je prý celý postaven na bažině. Má 

krásné nádvoří, uprostřed je fontána – půl ženy, půl ryby – a nahoře je socha muže, který drží 

v ruce měšec peněz. Je tam také menší muzeum.136 K zámku patří také velká zahrada a 

park.  Zámek je obydlen a je tam lesní správa. Je to krásné dílo, na které jsou obyvatelé Bučovic 

právem hrdí. Na náměstí stojí pěkný kostelíček Nanebevzetí Panny Marie, který je stavěn ve 

slohu gotickém, pak velká budova spořitelny a městského úřadu. Pan starosta se velmi stará o 

krásu města. Všude vysazuje stromky a dělá parčíky (ačkoliv by byla nutnější obecná a 

měšťanská škola, o jejíž stavbě se mluví už šest roků). Kousek za náměstím je reálné 

                                                           
135 V originálu „renaissančním“. 
136 V originálu „museum“. 
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gymnázium137 a na konci nově vystavené kasárny vládního vojska. Kolem celých Bučovic je 

velký park – Masarykův sad.  Do lesa máme asi půl hodiny. Jen řeka nám chybí, zato však 

máme krásnou plovárnu na umělém koupališti. Z průmyslových odvětví je u nás rozšířen 

dřevoprůmysl. Jsou u nás tři továrny – na nábytek, hračkárna, parketárna. Hojně je také 

rozšířeno zemědělství. 

Až někdy v létě si budete marně lámat hlavu, kam že máte jet na prázdniny, jestli do 

Luhačovic, do Tater nebo do Beskyd, vzpomeňte si také na Moravské Slovácko a přijeďte se 

podívat také k nám! Uvidíte, že nebudete zklamáni a že si odnesete nejkrásnější vzpomínky! 

IRMA 

Na poště 

Jednou z hlavních tepen Terezína je pošta. Je umístěna v rozsáhlé budově německého domova 

L 414 či jinak Hauptstrasse 14. Upoutá tě svou pronikavě žlutou barvou a vznosným sloupovím. 

Vejdeš. Projdeš průjezdem a hned vlevo vidíš stát frontu lidí, někdy menší, někdy větší. 

Poznáváš, že jsi na poště. 

Stoupni si, poutníče, do fronty, připrav si avízo138 a 10 či 30 nebo 50 K,  samozřejmě 

ghettokorun139 a postupuj pomalu s frontou k přepážce. Než k ní dojdeš, můžeš poslouchat 

hovory spolustojících, pobavíš se, ale pozor – nebýt vznětlivý. Jsi-li a jsi-li  protektorátní 

příslušník, zacpi si uši. Nejsi vznětlivý – opravdu ne? Tedy poslouchej a dovíš se, že ti 

protektorátní dostávají samé velké balíky (sice jednou za půl roku, ale to nevadí, velký balík je 

velký balík), zatímco Němci dostávají jen malé (třeba deset za den, ale jak říkám, to 

nevadí).  Nesmíš se divit, že se okolo tebe mluví jen německy. Balíčky chodí jen ze Sudet a 

Německa. Proto je většinou dostávají německy hovořící Terezíňané. 

Máš-li 50 korunový balík, objednej si taxi. Divíš se, kde by se v Terezíně taxi vzalo? Hledáš 

je? Rozhlédni se dobře dvorem a jistě je někde invalidní vozík. „To je taxík“, ptáš se. Ano a 

taxikář ti balík rád doveze za kus chleba až před dům. Objednej si ho dřív, dokud není zamluven. 

Klientelu má poměrně dobrou. Pozor, rozhlížíš se stále a nepozoruješ, že jsi před přepážkou. 

Rychle podej do jednoho okénka avízo  a postupuj k druhému. Zde dostaneš odstřižené avízo a 

zaplatíš obnos na něm uvedený.  

Teď je tu ještě jedna fronta. Stoupni si do ní a čekej. 

                                                           
137 V originálu „gymnasium“. 
138 Avízo neboli zpráva, oznámení, návěští například o odeslání zásilky.  
139 Terezínské koruny neměly žádnou hodnotu a byly využity jako nástroj propagandy při návštěvě Mezinárodního 

výboru Červeného kříže.  
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O.D.-man140 vyvolává čísla prázdných přepážek: Schalter141 dvě, tři, Schalter zwei, 

drei.142 Podívej se, jaké máš číslo na avízu. Trojku? Tož vstup dovnitř. Zde je Schalter 3. 

Odevzdej avízo a rozhlédni se kolem sebe. Máš čas. Před tebou je místnost přepažena, plná 

velkých a malých balíků a přímo před tebou velký stůl. U něho sedí dvě starší dámy a jim po 

boku dva „šlojzeři“ a mezi tím vším se prochází „žandarm“143 v bílém plášti a malé četnické 

čapce. Zaměstnanci pošty přinášejí balíky, dámy u stolu vyvolávají jména, porovnávají 

legitimace s adresami a předávají balíky „šlojzerům“. Ti balíčky prohlížejí, není-li v nich něco 

zakázaného, cigarety nebo peníze. 

Dej pozor, vyvolávají tvé jméno. Jdi rychle a pamatuj si, že na poště jsou čas peníze. Rychle 

podej legitimaci, podepiš avízo a čekej, až bude balíček otevřen. Již jej jeden „šlojzer“ otevírá. 

Jsi napjat,144 co v něm je. „Hleďme, české buchty. Walter, pojď se podívat.“ Opravdu, v balíčku 

jsou máminy malé buchtičky. Konečně balíček dostáváš a s pocitem úlevy a radosti odcházíš.  

Jak se ti naše pošta líbí? Chceš být jejím častějším hostem?  

RIKA145 

Z deníku Neznámé146 

Když jsem měla jednou cimerku, našla jsem mezi smetím několik zmačkaných popsaných listů. 

Jsem již od přírody člověk zvědavý, a proto jsem začala listy číst čím dál s tím větším zájmem. 

Těch několik listů bylo opravdu velmi zajímavých. Odrážel se v nich pochod myšlenek děvčete 

z našeho pokoje. Snad někoho upoutají, snad někdo pochopí ono neznámé děvče. Opisuji je 

celkem beze změny. Pisatelce deníku se předem omlouvám za svoji nediskrétnost, doufám, že 

promine. 

         10. prosince, pátek147 

Je půl deváté večer. U nás obvyklý křik. Dudla křičí: „Jarino, mohu se zde zbláznit!“ Nechápu 

děvčata. Dnes, když nad celým Terezínem visí mrak transportu a když nevíme, jsme-li, či 

nejsme-li chráněny a stejně. Ne-li my, tedy jiní jsou transportem ohroženi. Celý den vzrušeni. 

Dnes, když jsem měla dobrou náladu. V devět hodin přišel Vika s krásnou zvěstí transportu. 

                                                           
140 O. D. – man – mohlo by označovat Ordnungsdienst – pořádková služba.    
141 Přepážka. 
142 Přepážka dvě, tři. 
143 Četník. 
144 V originálu „napiat“. 
145 Příloha č. 14. 
146 Patrně jde o stylizaci „nalezeného rukopisu“. Je pravděpodobné, že se pisatelka inspirovala Deníkem Pavla 

Bondyho.  
147 1943 
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Zpráva stíná zprávu, jedna fáma za druhou a nikdo přitom stejně nic neví. Chvíli se říkalo, že 

je transport odložen. Ale zase „bonkes“.148 

Ve středu jde první transport 2 500 lidí. Samozřejmě že Češi. Edelstein149 a Eisner150 zavřeni, 

kdo se má o Čechy prát? V osm hodin jsem přišla domů. Šly jsme se se dvěma děvčaty projít 

na dvůr. Nemohly jsme doma vydržet. Když jsme přišly nahoru, samozřejmě u nás křik, rámus 

a zase křik. Nechápu děvčata. Píši si deník. Někomu musím svěřit svoje starosti a svoje 

myšlenky. Papíru se mohu svěřit, nevysměje se mi a neřekne a vůbec. Vím, jsem divný patron, 

ale nemohu za to. Musím končit. Bude se zhasínat. Co nám přinese zítřek? 

          11. prosince, sobota. 

Osm hodin pryč. U nás obvyklá nálada. Před chvilkou jsem přišla. Ve středu nastupuje první 

transport, v sobotu druhý. V poledne jsem potkala Honziho. Má maminku v transportu. 

Samozřejmě jede s ní. Naděje na reklamaci malá.  

Celková situace. Lhůta prodloužena a do 15. Kolují nejdivnější zprávy. Právě přišla Dáša. 

Máme to hloupé. Houpáme se v tom asi také. Dáša jde po deváté hodině pryč. O půl jedenácté 

se doví co a jak je. Budu na ni čekat. Bůh nám buď milostiv… Co asi dělá máma? Ví, v jakém 

nebezpečí jsme? 

         Připsáno druhého dne ráno. 

Noc byla hrozná. Mrak transportů mne pronásledoval celou noc. Každou chvíli jsem [byla]151 

vzhůru. Čekala jsem na Dášu, ale ta přišla až o půl šesté. Zaplať Pán Bůh vše v pořádku. Bůh 

vyslyšel mé prosby. Je to egoistické, ale nemohu si pomoci. Co bude dál? Co přinese dnešek? 

Nikdo neví. 

           13. 12., pondělí. 

Půl deváté večer. Dnes ráno roznášeli. U nás dostala transport Rutka Frischmannová.152 Ráno 

jsem se probudila o půl šesté. Proti včerejšku jsem měla noc lepší. Včera mi děvčata udělala 

                                                           
148 Pověry. 
149 Jakob Edelstein (1903–1944), byl první předseda Židovské rady starších. 
150 Blíže nezjištěno. Existuje ale pravděpodobnost, že by to mohl být Hanuš Eisler, který měl v samosprávě na 

starosti správu transportů. 
151 Nečitelné. Z kontextu lze určit slova „byla“. 
152 Ruth Frischmannová, Narozena 01. 01. 1928. Poslední bydliště před deportací: Hradec Králové. Adresa/místo 

registrace v Protektorátu: Hradec Králové. Transport Ci, č. 125 (21. 12. 1942, Hradec Králové -> ). Transport Dr, 

č. 572 (15. 12. 1943, -> Osvětim). Zahynula. 
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hezké jmeniny.153 Od každé jsem něco dostala, ale neměla jsem z toho stejně nic. Stále jsem 

myslela na to, co bude. Prý moc přemýšlím. Neumím myslet jen na přítomnost, myslím vždy 

do budoucna. Včera jsem byla za Honzim. V sedm hodin k nám přišel. Maminku má 

z transportu venku a my jsme na 99% chráněni. Dnes ráno pro mne přišla přítelkyně. Andula 

jede, resp. její rodiče a ona jede dobrovolně. Celý den jsem měla blázinec, nevěděla jsem, kde 

mi hlava stojí. Hezké jmeniny. Jsem hotova. Zítra ráno se nastupuje.  

          14. 12., úterý. 

Čtvrt na devět večer. Ležím již v posteli a svítíme si svíčkou. Můj Bože, jak je mi dnes, to si 

neumí nikdo představit. Ještě několik takových dnů a … Dnes byl zase blázinec. V osm hodin 

ráno jsem již byla u Anduly. Pomohla jsem ji se zavazadly a hezky dlouho jsme mrzla před 

Hannoverem. Nechtěli nás tam pustit, protože Andula neměla číslo. Později jsme dostali 

zavazadla šmelinou Anduliným rodičům. Hrozná nervozita. Je pět hodin a Andula nemá ještě 

číslo. Asi nebude moci jet. Nepovoluje se to. Andula blázní. Ráno jsem potkala Anku 

Kovanicovou,154 je z transportu venku. Jaký kontrast! Andula na jedné straně a Anka na druhé. 

Jedna šťastna, že je z transportu venku a druhá zoufalá, že ji nechtějí vzít. Hasová155 

v transportu. Děti v Terezíně počaté, starší jednoho roku, trestné. Ženy v jiném stavu, trestné. 

Tuberkulózní trestné. Je to děsné. V Magdeburku blázinec. Lidé z Arbeitscentrály156 

v transportu. O půl osmé přišla Andula z Magdeburku, celá šťastná – snad pojede. Jarina 

Steinová157 v transportu úplně sama. 

          18. prosince, sobota. 

Zase po několika dnech píši. Dojmy posledních dnů na mne působily hrozně. Byl-li první 

transport hrozný, druhý o 100% horší. To, co se zde dělo, se nedá vyjádřit slovy. Ach, mamuško, 

kdybys zde byla, kdybys věděla, co tvůj budulínek teď poslední týden prožil, ale ty nevíš, zaplať 

Pán Bůh, mámo!...  

           RIKA 

                                                           
153 12. prosince má svátek Simona. Pisatelka deníku se tedy s velikou pravděpodobností jmenovala Simona či 

Šimona.  
154 Nepodařilo se blíže zjistit. Možná Augusta Kovanicová. Narozena 23. 10. 1894. Adresa/místo registrace v 

Protektorátu: Praha XII, Krkonošská 4. Transport Ca, č. 279 (24. 10. 1942, -> ). Transport Eb, č. 1290 (18. 05. 

1944, -> Osvětim). Zahynula. 
155 Nepodařilo se blíže zjistit. 
156 „Arbeitscentrála“ – oddělení samosprávy v Terezíně. 
157 Jarmila Steinová. Narozena 02. 07. 1925. Transport Cw, č. 29 (09. 03. 1943, -> ). Transport Dr, č. 2118 (15. 

12. 1943, -> Osvětim). Zahynula. 
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Noc 

Zamlženou ulicí spěchá dívka. Někdo ji pronásleduje temnými uličkami. Vítr dutě kvílí a 

sněhové vločky se ostře zabodávají do bledých lící.  Šedá večerní mlha ji nepřátelsky a záludně 

obklopuje. Žena se otáčí za nepřítelem a stále rychleji slepě utíká do tajemného neznáma. 

Přeběhla ulici, letí podle vysoké hradby, vráží do nějakých dveří a celá bez dechu a chvějíc se 

napětím se zastavuje a naslouchá. Mrtvolné ticho proráží tísnivě rozbouřený tlukot jejího srdce. 

Ze tmy, která chladně čiší ze všech koutů, blýskají se naproti ženě nebezpečné oči dravce. 

Neznámá se chvěje zimničně,  slyší přibližovat se pronásledovatele a nemůže se hnout hrůzou, 

srdce přestává tlouci a údy ledovatí. Cítí van přerývaného dechu a příšerný chrapot se jí dotýká 

jako odporná chapadla. Pojednou se zakymácí na rovině,  celou vahou se nakloní vpřed, padá 

zpátky, točí se kolem své osy a letí. Letí k temnému vchodu, který vedl kdysi do sklepa. Vířivý 

chaos zaplavil její myšlenky, a žena nic necítí, je celá mrtvá, pozoruje jen s hrůzou, že čím více 

se přibližuje její vrah, tím rychleji letí dolů, pořád hloub a hloub, až se automaticky brání, aby 

nevrazila do něčeho děsného. Úzké schody vedou dolů – nekonečné černé chodby s kaplemi a 

také hroby vidí žena a pořád letí hlouběji příšernými komnatami,  kde ve všech chrastí kosti 

nebožtíků. Letící se brání, chtěla by přestat řítit se do propasti, cítí ledové polibky kostlivců a 

v prudkém stříbrném víru vidí bělat se umrlcův hnát. A žena už padá proti své vůli pořád 

rychleji a rychleji, ale hle, její sužovatel už ji má,  už natahuje svoje chapadla, už drží cíp jejího 

šatu, ženino svědomí. 

Zpocená Marie vyrazila naříkavý sten a těžce se probudila do šedého jitra.158  

Sojka 

28. února 

„Dnes nepůjdeš do školy, Haničko“, říká mně tetička, „musím dnes k mamince. Včera se jí 

přitížilo.“ 

„Tetičko, kdy se už maminka konečně uzdraví?“ Teta neodpovídá. Otáčí se. Zdá se mně, že 

pláče. Když odešla, šla jsem vzbudit tatínka a dala jsem se do uklízení. Čekáme oba netrpělivě 

na tetičku, která stále nepřichází. Konečně někdo zvoní. Běžím otevřít. Ve dveřích stojí teta 

uplakaná, v ruce drží malý raneček. „Jak je mamince?“ Teta mne objímá, hladí po vlasech a 

šeptá: „Maminka už není mezi námi, Haničko, dnes v noci zemřela a poslední slova patřila tobě, 

řekla mi sestřička.“ Běžím do kuchyně, vrhám se tátovi okolo krku. „Táto, táto, je to pravda, že 

naši zlatou mámu už nikdy neuvidím?“ Teta se dívá dlouze na mne a na tátu. Odvádí mne. 

                                                           
158 Příloha č. 15 
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Usínám ji v náručí. Za čtyři dny koná se pohřeb. Sedím s tatínkem v první lavici před 

katafalkem, kde je vystavena rakev pokrytá květinami. Smuteční síní znějí první tóny naší 

hymny a rakev pomalu vjíždí za izolační stěnu. 

Mámo zlatá, mámo! Nemohu zadržet bolestný výkřik, který se mi dere přes rty… Nevidím již 

nic než tmu. 

Po pohřbu mne odvezli k babičce, abych se zotavila. Všichni se snaží nahraditi mně maminku. 

Vžívám se pomalu do normálního života. 

Je večer, když ulehám. Vidím před sebou tvář zlaté mámy a přeji si, aby jen jednou mne mohla 

políbit na dobrou noc. 

            Pavla 

Čekání 

Vítr zpívá v korunách stromů 

tu smutnou píseň plnou touhy: 

chceme domů, jen domů 

a ten čas je tak dlouhý, 

kdy čekáme na splnění našeho vroucího přání 

a… snad tak budem čekat do skonání. 

 

Kdy skončí se tento život plný útrap a věd, 

zažijem ještě několik šťastnějších let? 

Nikde odpověď a zase čekání bez konce. 

Snad za rok, za měsíc, snad zítra 

a přece jednou to musí být! 

Bude to jednoho krásného jitra 

a pak začnem znovu žít! 

            Iris 

Hodina kreslení 

Moje učitelka mi řekla, že bych ji mohla pomoci učit děti kreslit a zároveň malováním jako 

zábavnou formou vysvětlit jim některé věci, které dost dobře nechápou. Např. rozdíl mezi 

nějakou malou a velkou věcí. Nebo mnoho něčeho a málo a naučit je, jak se vyjadřuje na rovné 

ploše, jako je kus papíru, hloubka nebo dálka, blízkost a světlo, jak se vyjádří povaha hrubého 
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materiálu, či jakým způsobem se maluje něco hladkého, něco skleněného, něco tekoucího nebo 

tmoucího. Všechno to tady tak píši, a zní to tak jako nezajímavě. Ale kdybyste tak trochu viděli, 

jak to provádím prakticky. Vyprávím dětem nějakou fantastickou pohádku, tak třeba 

poslouchejte kousek: 

„Malá holčička šla na procházku do parku, kde bylo plno modrozelených průsvitných modřínů 

jako by závoje víl a půvabné růžové květy magnolií. V parku se procházel dědeček a prodával 

gumové balonky od Bati. Každý jednotlivý držel na provázku a všechny ty barevné zázraky se 

vznášely nad dědečkovou hlavou jako obrovská kytice. Holčička si koupila pár balonků a 

běhala a hrála si s nimi neúnavně, až přiletěl najednou prudký vítr, tak divoký, že až ohnul 

špičky všech stromů v parku, zakvílel svoji divou píseň a sebral rozevlátou holčičku do svého 

náručí a odnesl ji. Červené a žluté balonky se jaksi nafoukly a i s holčičkou klouzavě letěly 

chvějícím se prostorem unášeným větrem dál a dál.“ 

Tak jaksi zněl úryvek jedné pohádky pro děvčátka a teď se rychle zastavím ve vyprávění a 

dopodrobna barevně jim vylíčím scénu, která se jim líbila. A děvčátka ji s takovou odvahou a 

dychtivostí začaly malovat, že jsem byla děsně překvapena jejich elánem.  

A teď sem ještě musím něco napsat. Když jsem se dozvěděla, že budu učit děti, myslela jsem 

si, že jim bude tak čtyři až pět let, tak jsem tam šla dosti s odvahou a nebojácně. No, řekněte, 

co může už vědět takové čtyřleté dítě? A tak si tedy představte, lidi, jak jsem leknutím ustrnula, 

když jsem viděla, že mé pohádky a teorie budu muset vysvětlovat dvanáctiletým slečinkám. 

Ale nic zlého se nestalo. Já viděla později, jak náramné děti jsou tyhle dvanáctileté slečinky a 

jak si s nimi mohu výborně porozumět.  

            Sojka 

159No řekněte, lidičky, není to drásavý pohled? Tyhle bělostné papíry tak vábně vyzývavé, ty 

nedotknuté provokující barvy a ty štětce s tužkami, gumy, pravítka a tuž a sklenička na vodu a 

potom ta kulatá krabička i se svým tajuplným obsahem? A hlavně zdá se mi, že to všechno je 

zároveň někde, kde by se našel i klid. Ó, to je jistě někde blízko nebe nebo v ráji, nebo snad na 

svobodě?  

  Kdybych to nebyla právě já, kdo jsem nalepil toto zátiší, tak bych řekla, že je neslušné 

dráždit lidi dobré vůle pohledem na ně. Jen si představte, že my ubozí zástupci cechu malířského 

užíváme místo běloby prášku nebo pasty na zuby, že malujeme svoje skicy160 na 00-papír  a 

                                                           
159 Příloha č. 16. 
160 V originálu „skízzy“. 
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představte si, že místo gumy musíme použít někdy: podvazku. (Jak to dělají páni v takových 

případech, nevím.) A ta sklenička! Když vidím tu skleničku, tak si vzpomenu, jak já vymývám 

štětce v ešusu nebo v kastrolu a je mi z toho úplně na nic. Dovedete si tedy představit, jak se 

ušklíbám nad tímto ideálním blahobytem? 

Sojka  

Stavební historie Terezína161 

Po třech ztracených válkách, které Marie Terezie (1740–1780) vedla proti Prusku, počítal její 

syn Josef II. (1780–1790) s dalšími válečnými zápletkami a tudíž postavil proti Prusku tehdejší 

dvě nejsilnější pevnosti své říše, Josefov a Terezín. Josefov kryl královéhradeckou rovinu proti 

nepříteli proniknuvšímu průsmykem u Hostinného; obdobně Terezín byl zřízen, aby čelil 

eventuálně162 vpádu do roviny pražské přes severočeská pohoří. 

Terezín byla konstrukce umělá, takřka „u zeleného stolu“,  a tudíž nevznikl organicky z 

hospodářského vývinu svého okolí.  Následkem toho byl plánován a postaven podle jednotného 

návrhu a postavil v podstatě v krátké době jako hotový celek. Je to vaubanská pevnost 

(Vauban:163 slavný francouzský stavitel pevnosti z doby Ludvíka XIV.,164 jehož Pevnostní 

stavby byly vzorem pro jeho dobu i dlouho potom),  chráněná ze dvou stran tokem Ohře a Labe, 

a kromě těchto přírodních překážek znamenitě opevněná tehdy nejmodernějším systémem 

hradeb. Pevnost má formu hvězdy: paprskovité výčnělky chrání hradby palbou do boků 

útočícího nepřítele. Hradby byly obehnány příkopy naplněnými vodou: každá brána byla 

chráněna bočním opevněním mimo vlastní hradbu (raveliny165). Uvnitř hradeb bylo město 

vystavěno čistě geometricky v podobě šachovnice, tedy podle systému moderních měst (New 

York, Buenos Aires), a symetrie výstavby byla provedena tak konsekventně, že i vnitřní 

místnosti některých bloků jsou symetricky rozpoloženy. Pevnost jeví již znaky moderních 

opevnění: klenby chráněné vysokým náspem hlíny a maskováním (Terezín je z okolí 

neviditelný, mizí až po 60 m  vysokou kostelní věž za hradbami a náspy.) Velmi pozoruhodný 

i pro dnešní pojmy byl kanalizační systém (splachovací: nebyl dodnes změněn). 

Nejstarší terezínské stavby jsou Kavalír a přízemní trakt Sudetských kasáren: velmi staré 

kasárny jsou kasárny Vrchlabské, které již tenkráte byly nemocnicí, a kasárny Hraničářské. 

                                                           
161 Příloha č. 17. 
162 V originálu evt. 
163 Sébastien Le Prestre de Vauban (1633–1707), byl francouzský pevnostní stavitel. 
164 Ludvík XIV neboli Ludvík Veliký řečený Král Slunce (1638–1715) byl francouzský král vládnoucí v letech 

1643-1715.  
165 Z franc. raven – jedná se o trojúhelníkový prvek ve středním obranném pásu v hradebním příkopu. Hlavním 

úkolem ravelinu bylo prohloubit pásmo obrany a vyloučit možnost přímého postřelování. 

http://www.pevnostjosefov.cz/portfolio/ravelin-xiv/ 
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Později byl vystavěn Magdeburg a Drážďany: ještě později Hamburg, konečně Podmokly a 

Ženijní kasárny. Z doby Josefa II. je Zbrojnice (Zeughaus) a obě žluté budovy vedle 

kostela. Kostel sám byl vystavěn o něco později (1805), věž dokonce je ještě mladší. 

Nejstarší nevojenské domy lze viděti v ulici Q 6 (takzvaná stará kovárna, tlusté sloupy), velmi 

staré jsou domy L 421 apod. 

            Merci 

VERŠE 

Venku svítí slunko a rozlévá svou zář 

výskot dětí se mísí s hlukem traktoru 

ty hledíš z okna ven a máš zachmuřenou tvář 

zrak tvůj mizí k nebesům nahoru. 

 

Smutný úsměv na rtech tajně skrýváš 

v srdci máš žal a stesk po domově 

kolikrát za den tyto nálady míváš 

tvé celé já touží ven po svobodě. 

 

Jak dlouho zde budem ještě uvězněny 

každý den zdá se nám být věčností 

máme vůbec nějakou radost na zemi 

kdy budem mít pocit bezpečnosti? 

 

Přesto je v nás tolik naděje a víry 

v lepší zítřek tolik doufání 

přesto věříme že jednou celý svět širý 

otevře své brány k vítání. 

          MAHULENA 

LÁSKA 

Víš, co je to vroucně milovat, 

nezradit něčí čistou lásku? 

Nejen naplano někoho zbožňovat 

a z lásky uzavírat sázku. 

 

Nehrej si darmo se srdcem druhého, 
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i když snad víš že tě má rád, 

umí každá dívka cítění stejného, 

i když z ní někdy čiší chlad. 

 

Kdo miluje musí rozumět a chápat, 

musí vědět jak daleko může jít, 

nesmí mezi jistotou a nejistotou tápat, 

ale pevně její ruku uchopit. 

          MAHULENA 

Zahájení knihovny 

Je tři čtvrtě na šest večer a já nedočkavě spěchám do naší nové knihovny a čítárny mládeže, kde 

bude dnes slavnostní zahájení. Mám již o tom živé představy a jsem velmi napjatá. Konečně 

docházím k cíli. Vrážím nezpůsobně dovnitř, dychtivá, jak to tam asi vypadá. Je tam je spousta 

lidí a konstatuji, že jsou všichni známí. Přichází také Dr. Murmelstein166 s ostatním 

aeltestenratem167 a sál  úplně navštívený asi za přítomnosti 130 lidí se uzavírá a vážený Dr. 

Murmelstein  zahajuje. Ale ovšem, pro radosti bývá žalost, tak v tomto případě mluví složitou 

němčinou, takže rozumím přibližně každé čtvrté slovo. Všichni se zájmem poslouchají. 

Zmiňuje se o vývoji řecké a římské kultury, zkrátka velmi zajímavé téma, jenom panu doktorovi 

dobře rozumět. Potom bych snad, co se týče proslovu, došla uspokojení. Zmíněný pán s 

potleskem končí a Gouda168 bude pokračovat. Doufám, že česky. Mé přání je splněno: 

Gouda  mluví o židovské mládeži v mé mateřštině. Nastává přestávka, zatím co se připravuje 

nějaká hra. Přichází Gouda, aby nám oznámil název hry, když tu k mému zklamání velkolepá 

tato věc ze spolupráce Vavy Schönové169 a čtyř ostatních, jejichž jméno jsem zapomněla, 

provádí se v jazyku německém, mnou tak ovládaném! Hra má představovat vzrůst malého 

holátka v dospělého člověka. Na ukončení se recitovala sborově báseň, o které nemohu nic říci, 

jelikož byla v invrit.170 – Tedy takto byla zahájena nadějná knihovna mládeže. 

 

Něco o knihovně samotné 

                                                           
166 Benjamin Murmelstein (1905–1989) byl rakouský rabín a intelektuál. Stal se posledním předsedou Židovské 

rady starších.  
167 Členové Rady starších.  
168 Myšlen Egon „Gonda“ Redlich (1916–1944) byl český sionista. V Terezíně si psal česko-hebrejsky deník. Ten 

vyšel roku 1995 pod názvem Zítra jedeme, synu, pojedeme transportem.  
169 Vlasta Schönová (1919–2001) byla česká herečka, režisérka a autorka vzpomínek.  
170 Moderní hebrejština, obnovená podoba hebrejštiny jako živého a literárního jazyka na základě hebrejštiny 

z postbiblického období. Zejména v 19. století.  
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Knihovna otevřena od ½ 9 do ½ 5.171 

 

Jakým dojmem na tebe působí tato tabulka. 

Každý si zabrumlá: „Hm, copak v Terezíně, udělá se šmelina, ono se to zde tak vážně nebere!“ 

Ale odvážlivě vstup dovnitř! To koukáš, co! Ano, skutečně velkolepé. Čtenáři, bohužel 

ponejvíce hoši, již osmiletými počínaje, sedí okolo stolku, zahloubáni v nejrůznější odborné a 

vědecké knihy. Přicházím, abych si něco vypůjčila a následovala ostatní, neboť to ticho je již 

jakousi inspirací k učení. Zaměstnáno je zde několik knihovníků, kteří s velkou ochotou 

přijímají a vydávají knihy, vystavují legitimace novým členům a zařizují nové knižní poklady. 

(Vklad každého jednotlivce jsou dvě knihy, a jsou-li české, přijímají se s nadšením.) Zasedám 

k seznamu, abych si vybrala knihu dle chuti. Mám již vyhlédnutou kořist, a zatímco pozoruji 

okolí, čekám, až na mne přijde řada. 

Je to malá vkusně upravená knihovna, kde každý skutečně s láskou pracuje. Denně přibývá 

spousta náruživých čtenářů, děcky počínaje, kteří nad knihou zapomínají na zbytečné starosti. 

Přesně v jedenáct nahrnou se nedočkavci, aby si konečně něco vypůjčili. Neznamená to ovšem, 

že klid je porušen. Jsem zahloubána v Štěpánkovu ruštinu, když se někdo objeví u dveří a 

vykřikne mohutným hlasem: „Naďo!“ To Soňa se pro mne zastavila, abych si šla vyzvednout 

oběd. Výdejna je totiž v chodbě, ze které vedou dveře do knihovny. Napomenuta ostrými, ba i 

výhružnými pohledy se začervená a zakoktá: „Já zapomněla.“ Bohužel musím odevzdati knihu 

a vžít se zase zpět do protivných podmínek Terezína. Odcházím z knihovny, abych stála frontu 

na kroupy. Jaký to kontrast! Jediná útěcha, že se vrátím sem při nejbližší příležitosti.172 

           „DANA“ 

Čím má být náš časopis? 

Jeho úkol je dvojí: zrcadlit věrně zážitky, názory, úvahy, zkušenosti každé z nás. V tom směru 

má být okruh přispívatelů a obsah časopisu co nejširší, neomezeně široký – a přála bych si, aby 

každé číslo obsahovalo třeba plné dvacet čtyři příspěvky. Tato část listu by měla rámec velmi 

volný – kladla by na pisatelku jen nejzákladnější nároky: aby její projev byl jasný myšlenkově 

a jazykově. Zde chceme nalézt za vyslovenou myšlenkou zkušeností, návrhem, plánem, 

kritikou – mladou dívku, lhostejno kterého jména, žijící v Terezíně roku 1944. Tento díl listu 

by patřil členkám domova především jako pisatelkám. 

Druhou funkcí listu je, aby byl tribunou pokusů o literární tvorbu. Autor básní nebo povídek 

klade na redakční radu jiné, přísnější požadavky. Musí chtít, aby byl otištěn jen příspěvek dobrý 

                                                           
171 Příloha č. 18. 
172 Příloha č. 19. 
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i po stránce formální, i obsahové. Zásadní článek má být uveřejněn, říká-li nám jasně a svérázně 

sebenepatrnější věc, týkající se pisatelky nebo jejích kamarádů, domova nebo ghetta, Terezína 

nebo celkového světa. Pokus o beletrii však musí být posuzován dle měřítka přísnějšího, v prvé 

řadě v zájmu autora, stejně však ve prospěch čtenářů. Pisatel musí mít správnou míru 

sebekritiky i odvahy. Sebekritika nemá být cenzorem, který jeho dílo bílí a hází do koše, ale 

rádcem, který společně s odvahou je dobrým průvodcem začátečníkovým. Věci, které budou 

otištěny na těchto stránkách, musí jednak vychovávat, jednak respektovat vkus čtenářů. 

Po radostném rozběhu Bonaca, k němuž se po původním váhání přidala již téměř všechna naše 

děvčata ve správném poznání, že jde o jejich vlastní list, musíme nyní jednak na večerních 

schůzkách, i na stránkách časopisu debatovati o tom, jak má vypadati písemný projev, aby byl 

skutečně dobrý. 

Pište hodně do obou částí časopisu, to znamená: myslete hodně, žijte do hloubky – a oblékejte 

svým myšlenkám, představám, obrazům, šaty zářící všemi barvami fantazie a novotou, ale 

skvěle střižené myšlenkou a bezvadně ušité poctivou prací. 

 

V příštích číslech bychom si chtěly přečíst, co říkáte na tyto otázky: 

I. 

Je pořádek jen nutné zlo a krutým výmyslem kontrol? 

Je hezké, čisté oblečení vedlejší, povrchní věcí? 

Je prostřený stůl přepychem? 

II. 

Jak si představujeme svoji budoucnost? 

Oč nás připravil Terezín? Neobohatil nás o nic? 

Najdeme doma všechno při starém? Jaké změny bychom si přály – a co chceme nalézt tak, jak 

jsme to opustily? 

Co samy přineseme domovu? 

            T. 

 

Ke cvičení paměti odpovězte na tyto otázky ze všech oborů. Nejsprávnější odpovědi budou 

odměněny. Výsledky odevzdejte nejpozději do 10. března 44 redakci. Doufám, že to bude 

samostatná práce každého jednotlivce!  

Míla 

1. cena moučník 

2. cena  karbanátek 
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3. cena  knedlík 

 

Kdo byli Jakobíni a kdo žirondisté? 

Ve které bitvě byl Napoleon poražen? 

Kdo byla Pythia? 

Které ženy byly odměněny Nobelovou cenou za nejlepší literární díla? 

Co je totální válka? 

Kdo je kulak? 

O čem jedná slavistika? 

Které vzácné prvky znáte? 

Kdo byl Mendělejev? 

Vysvětli Archimédův zákon.  

 

Veselý koutek 

Čísl. 88 

Poslušně hlásím, že se nám, Jiřince K. a mně, Soně W., scvrklo následovné: jeden modrý hrnek 

s bílým bříškem, jeden hliníkový stříbrný hrnek úžasně promáčknutý a jedna miska nesmírně 

velkolepého tvaru polokoule celá s bílou polevou. Pod značkou „Kdo naše hrnky ukradne, tomu 

nechť ruka upadne.“173 

            Sojka 

INZERÁT174 

Vyměním tři nebo i více prvotřídních Ia Kriechlingů175 za dospělá děvčata. Nabízené zboží má 

tyto přednosti: již trochu mluví, hlavně ve zdrobnělinách, šišlavě. Nabídky pod značkou: 

„Rozkošná“ do admin. tohoto listu.176 

  

                                                           
173 Příloha č. 20 – příloha obsahuje i následující křížovku.  
174 Příloha č. 21 – příloha obsahuje i následující křížovku.  
175 Z něm. Kriechling – děti, které ještě nechodí, jenom lezou.  
176 Příloha č. 22. – Na úplném závěru čísla se vyskytují dva malé obrázky. 
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Čtvrté číslo 

 

OBSAH Č. 4. 

MLADÝ ČLOVĚK V TEREZÍNĚ   SOJKA   STR. 1 

Z UŠNÍ AMBULANCE    RIKA    STR. 4 

ZAPOMNĚNÍ      DESIRÉE   STR. 6 

ZE ZKOUŠKY U SEHÄCHTRA   EDITA   STR. 7 

HROZNÁ NEMOC     (?)    STR. 8 

REFERÁT O DISKUZNÍM VEČERU  DANA    STR. 9. 

NOC NA XI      (?)    STR. 10 

„GREAT EASTERN“    MERCI   STR. 13 

7. BŘEZEN      MERCI   “15  

HLAD       B.    “16 

MOJE BUDOUCNOST    MERCI   “17 

DROBNOHLED     T.    “21 

VESELÝ KOUTEK     : = :    “23 

 

Mladý člověk v Terezíně 

Nejdřív budu psát o sobě, abych si to celé trochu ujasnila. Tedy mně Terezín rozhodně prospěl. 

Když jsem bydlela v našem růžovém domečku, obklopena teplým, rodinným kruhem, a když 

jsem měla všeho dost a víc než dost, když nebyl nikdy ani stín podezření, že bychom bratr nebo 

já měli někdy něčeho nedostatek, tu jsem si přávala být ubohá, muset se sama přičinit, abych 

měla dost co jíst a zkrátka nějak takovou dobrodružnou trnitou cestou sama dosáhnout úspěchu. 

Měla jsem přitom na mysli maminku a tatínka a s lítostí se mi zdálo, že to nikdy nepůjde, abych 

se i já sama něčím stala, něčím sympatickým,177 třeba malířkou. Chtěla jsem se vždycky dostat 

úplně sama do cizího světa a tam naprosto bez ničeho začít. Začít se probíjet, dát rány a dostat 

                                                           
177 V originálu „sympatickoým“. 
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rány a na své kůži zkusit všechny ty prudké dojmy, ty hrozné okamžiky méně cennosti a prohry 

a někdy ten vítězně hřejivý pocit: teď jsem to provedla dobře. 

Přávala jsem si prožít největší bídu, sedět třeba i ve vězení, strádat a trpět; zkrátka chtěla jsem 

umět hodně hluboce cítit neštěstí, chtěla jsem, až budu jednou malovat utrpení, aby to bylo 

prodchnuto celou pravdou skutečného hladu. Tušila jsem, jaká je úžasná věta Emila Zoly178 

„utrpení je nejlepší prostředek k probuzení duše“, ale teprve teď jsem trošičku poznala skrz 

nekonečná pouta uzavření její hloubku.  

Doma jsem neměla takovou touhu dopracovat se výsledku, ačkoli mě tehdy byl mnohem snáze 

dosažitelný a ačkoli se mi život zdál mnohem růžovější, než jsem jej tady poznala, poznala-li 

jsem ho vůbec. 

Zato ale tady, když jsem se trochu vzpamatovala, upevnila jsem své sebevědomí, pokud jde o 

malování a pomalu, metodicky179 jsem postupovala proti překážkám. Odporuji Einsatzu180, 

který mě honí do práce, ignoruji nedostatek materiálu – zkrátka jsem181 velice tvrdošíjný, 

beznadějný případ. Neodvažuji se ale popisovat sebe z tolika stanovisek. 

Upevnila jsem si tady také hodně svoje názory. Když jsem přijela, byla jsem bezvýrazná, 

beztvárná hmota, neměla jsem žádné určité zásady, žádné měřítko toho, co se smí nebo ne, nic 

takového, jako omezení nenadálé volnosti. 

Naučila jsem se tady být samostatnou a trpělivou, nesprásknout ruce nad prvním neúspěchem. 

A ještě jednu věc jsem182 si osvojila, totiž mluvit s cizími, nebo málo známými lidmi. Doma 

jsem se vždycky dvě hodiny vyptávala tatínka, co mám mluvit, budu-li se musit bavit sama 

s tou dámou nebo s tím pánem a pak nakonec jsem stejně na všechno zapomněla a uváděla jsem 

železnou mlčenlivostí našeho známého do zoufale trapných rozpaků. Tak tomuhle povídání 

jsem se tady naučila; sotva někoho vidím, už mu tykám. 

Tohle je tedy můj případ. (Mimochodem zapomněla jsem, že jsem se tu nenaučila tančit.) 

Nejsem tady ale jen já, je tu spousta dívek a hochů, na které působí Terezín strašně zhoubně. 

Znáte ten zkažený život malého děvčátka zde v Terezíně? Je skoro jedno, má-li taková dívka 

zde v Terezíně rodiče nebo ne. Zaprvé, bydlí pravděpodobně jinde než její maminka a už jen 

tím se hrozně odcizí, zadruhé, má mylný pocit, že se živí sama a že je proto svým pánem a 

                                                           
178 Émile Zola (1840–1902) byl francouzský spisovatel a zakladatel naturalismu. Mezi jeho nejznámější díla patří 

například román Nana (1880) či román Zabiják (1877). 
179 V originálu „metodycky“. 
180 Oddělení samosprávy v Terezíně.  
181 V originálu „jsem jsem“. 
182 V originálu „jse jsem“. 
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nemusí poslouchat. Zatřetí, skoro všechny ty dívky si myslí, že až budou někde jinde, povedou 

pak zase ten pravý, úplně odlišný život. Ale mýlí se. Špatné činy se sotva napraví.  

Nebo dejme tomu vliv Terezína na malého kuchaře. Nějakou protekcí neb podobně se dostal 

mladý hoch do kuchyně a už s prvním veřejným vystoupením, takzvaným vydáváním, upadá 

do chaosu podplácení, podlízavých úlisností, vidí na nakloněné ploše nalomený charakter 

hladových lidí. Poznává protekci, šmeliny, šleusování, kradení a mladý hoch musí mít pořádně 

pevný charakter, aby se teď, při tak báječné příležitosti, vidět vše špatně a křivě, nezkazil. 

Obyčejně má dojem nenadále se vyšvihnuvší milostivý mladý pán, že je skutečně tak mocný, 

že si může opravdu vše dovolit, jak slyší denně a z tisíců hladových úst. A je to opět jeden 

z mladých lidí, který se dostává do bludiště lží, falše, přetvářky, do toho vířivého chaosu 

nízkosti, který ochotně strhává nového příslušníka hloub a hlouběji. 

To jsou dva malé příklady velice všední a obyčejné. Myslím, že v Terezíně jsou všichni lidé 

trochu sobečtější.  

Terezín, to je jako stanice, kde každý hloupý, malý, velký, chytrý, chudý, bohatý, každý, 

všichni, my všichni jsme obohaceni o velkou životní zkušenost. Všichni jsme nahlédli do tváře 

hladovému strachu a pro budoucí život i pro naše potomstvo je dobré poznat trochu bolesti, 

vykolejit na čas z blahobytu, poznat jinou z barevných tváří života – to je myslím jedno 

důležité, jedna z nutností pro náš budoucí lepší život. 

           Sojka183 

Z ušní ambulance 

Přicházím na ambulanci. Je tři čtvrtě na osm. V ordinaci je jen pan Rothauser, naše ordonanc.184 

Zapínám sterilizátor, pomalu utírám prach a začínám připravovat instrumenty. Helena jde 

mezitím na chirurgickou ambulanci pro sterilní nástroje a materiál. V osm hodin přichází sestra 

Hanka. Pomáhá nám s dokončením příprav a pak děláme longetky,185 tupfry,186 špičky a jiný 

podobný materiál.  

Ve čtvrt na devět přichází protokolantka a ordonanc z kartotéky nemocných s 

„Krankenkartami“187 prvních pacientů. Pak přichází dr. Fisch188 a dáváme se do práce. Hanka 

podává instrumenty, Helena drží pacientům hlavu ve správné poloze a já pokračuji v přípravě 

                                                           
183 Příloha č. 23 
184 Z něm. der Ordonnanzsoldat – vojenský posel, spojka, také předpis. 
185 Longeta – přířez skládaný z gázy.  
186 Pravděpodobně „Pufr“ – tlumivý roztok  
187 Z něm. „Kranken“ – být nemocen, trpět nemocí, stonat. 
188 Pravděpodobně MUDr. Rudolf Fisch. Narozen 19. 10. 1909. Poslední bydliště před deportací: Ostrava. 

Adresa/místo registrace v Protektorátu: Moravská Ostrava. Transport Df, č. 16 (30. 06. 1943, Ostrava -> ). Zahynul 

17. 09. 1944. 
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materiálu. Po deváté hodině přichází dr. Taussig189 a v ordinaci počíná tanec. Rozkazy jen prší, 

pacienti se každou chvíli nahrnou do ordinace s křikem, že již čekají víc než jednu hodinu a 

marně jim vysvětluji, že musí čekat venku. Zatímco se bavím ne zrovna příjemným způsobem 

s pacienty, volá doktor: „Laryngoskopické!“ Rychle beru ze skříňky laryngoskopické zrcátko, 

nahřívám je, podávám doktorovi a připravuji laryngovou stříkačku. „Laryngitis subacuta,“ hlásí 

doktor protokolantce a já se dívám na jméno dalšího pacienta. „Mayer Markus,“ volám do 

čekárny. „Ne slečno, to nejde, ten pán přišel po mně.“ „Nein, das gibt es doch nicht.“190 A 

podobně zní z různých stran a já raději rychle zavírám dveře za panem Mayerem. „Co je vám,“ 

ptá se doktor. „Od včerejška špatně slyším a mám zalehlé ucho.“ Doktor prohlíží ucho – je 

náhodou zdravé. „Ladička!“ Podávám ladičky. Doktor zkouší pacientův sluch a sděluje, že je 

to stářím, že mu nemůže pomoci. Pan Mayer se diví, že prý není tak stár. „Kolik vám je?“ „68 

let.“ „No mladý zrovna nejste, profouknem vám to.“ Podávám polír a děda s chutí říká kukuk 

a pochvaluje si, že je to lepší. „Kdy mám zase přijít, pane doktore?“ „Za týden.“ – „Další!“ 

„Howgard“ – přijde starší dáma a naříká si, že má rýmu a bolí ji hlava. „Adrenalin.“ Namáčím 

tampon do adrenalinu a podávám doktorovi. „Zde máte misku, sedněte si na otoman a 

předkloňte hlavu až ke kolenům.“ „Grüzweig,“ volám další pacientku. Vbelhá se stará babička. 

„Pane doktore, mám hroznou rýmu, stále mě teče z nosu.“ Namáčím štětičky do cincum 

chloratum a doktor vypinsluje babičce nos a bere dalšího pacienta. „Pane doktore, co bylo u 

paní Grüzweigové¨,“ ptá se protokolantka, „Hydrorea nasalis.“ To je nejčastější nemoc starých 

lidí. „Teď tu dámu z otomanu.“ Beru dámě z kanape misku, připravuji sondermanna a podávám 

jej doktorovi. „Říkejte hezky káva!“ „Ka-va, ka-va, kaavaa,“ pracně říká pacientka. „Hotovo.“ 

Vyplachuji sondermanna a volám dalšího pacienta. Vše se opakuje v bláznivém chvatu. 

Pacienti dr. Fische se pletou s pacienty dr. Taussiga a je z toho motanice. 

Ve čtvrt na jedenáct přichází dr. Sonnenschein191 a začne nás honit, abychom dělali, že o půl 

jedenácté musí začít. „Krinda pána, my máme ještě pět pacientů.“ Asistuji dál, připravuji věci 

pro dr. Sonnenscheina, dávám vyvářet stříkačky a o půl jedenácté a pět minut vyprovázím 

posledního pacienta. Tak probíhá dopoledne na ušní ambulanci. Je to každý den stejné. 

Nejčastější nemoci jsou: tonsilitis chronica, pharingitis acuta, rinitis chronica, hydrorea nasalis, 

ragade vestibuli nodi, exem vestibuli nosi, otitis media apod. Na povrch se to zdá jednotvárné, 

                                                           
189 Pravděpodobně Leo Taussig. Narozen 01. 12. 1884. Transport Ck, č. 436 (22. 12. 1942, -> ). Transport Eq, č. 

1349 (12. 10. 1944, -> Osvětim). Zahynul. Byl český lékař – psychiatr a neuropatolog.  
190 Volně přeloženo z něm. – „Ne, to není možné.“ 
191 Pravděpodobně MUDr. Gustav Sonnenschein. Narozen 17. 12. 1868. Poslední bydliště před deportací: 

Olomouc. Adresa/místo registrace v Protektorátu: Olomouc. Transport AAm, č. 495 (04. 07. 1942, Olomouc -> ). 

Transport Dr, č. 1895 (15. 12. 1943, -> Osvětim). Zahynul. 
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ale je to jen zdání. Ve skutečnosti je každý den při stejných nemocech jiný, každý den svým 

chvatem pestrý. Sem tam je denní práce zpestřena paracentesou, otevřením basesu na tonsilech 

neb jiným případem, při kterém se musí používat přísně sterilních předmětů. Občas je také 

operace. To ovšem málokdy. Je to krásné prostředí, i když se v něm setkáváme s nehezkými 

stránkami života: s bolestí a nemocí. 

           Rika192   

Zapomnění 

Jen v lůně přírody najdeš 

co tak dlouho hledáš,  

ve stínu rozsochatých stromů, 

kde k spánku ukolébá tě bzukot včel. 

 

V hloubi krásného a tajuplného lesu, 

kde o půl noci rozkvétá čarovný kapradí květ, 

kdy unaven podáš se sladkému snění. 

 

A les k tobě mluví neznámou 

a přece tak známou řečí. 

Naslouchej mu tiše a bez hlesu 

vdechuj tu jemnou vůni kvetoucího řesu 

a pak porozumíš… 

           Desirée 

 

Axl. Munthe193 z knihy O lidech a zvířatech 

Smrt není kostlivec, který ze soumraku pohanství hrozivě kráčel od příbytku k příbytku, 

který v noci středověku tančí svůj příšerný tanec smrti kolem rozpustilých hostin a kolem fresek 

klášterních stěn a s kosou v ruce střeží hrobku renesance.  

Smrt je laskavý mladík s ověnčenými kadeřemi s čelem zatíženým sny, krásný jako 

génius lásky, a tiše zhasíná světlo života v dohořelé pochodni, který zašlapává svou nohou.   

Neodsuzuj bližního dokud194 jsi nebyl v jeho poměrech. 

         Rabínské přísloví 

                                                           
192 Příloha č. 24 
193 Axel Munthe (1857–1949) byl švédský lékař a spisovatel. 
194 V originálu „dokuď“. 
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Referát o diskusním večeru!195 

Je osm hodin večer. Děvčata sedí okolo stolu, v hlavě se jim hromadí pochod myšlenek. 

Očekává se netrpělivě příchod ojedinělých zpozdilců. No konečně je zde Lilka a začínáme. 

Naše referentka Jarka vytahuje z hlubin své kapsy poznámky k dnešní debatě. Říkáš, že žena 

patří do domácnosti, asi pro závislost na muži. Nevím o všem, každý jednotlivec má míti svůj 

názor na svět. Myslím, že ženskou otázkou se hlavně ženy zabývají a proto doufám, že každá 

bude zastávati a hlavně uplatňovati své názory. Na Jarčiny názory namítáme protikladné 

odůvodnění. Jsou různé druhy žen. Máš-li talent, chuť a odvahu bojovat, proč ženu podceňovat, 

že je slabší konstrukce, že má menší rozhled než muž? Bohužel přicházíme k důkazům, že 

skutečně pracovní výkon ženy byl neoceněn, ačkoliv na mnoha místech neoprávněně. Jsou 

případy, kdy naopak žena je schopnější než muž, nechci však být nikterak stranická. Mnozí lidé 

se domnívají, že muž je v některém oboru schopnější než žena, případně důvěřují více lékaři, 

než lékařce. Existuje ještě neodstraněný předsudek, podobně jako např. s továrními mzdami, 

kde snad je to spíše využití pracovních sil. Žena má býti závislá na muži? Některá, odpovídáme. 

Proč nemůže být manželství oboustranná nezávislost a spolupráce? Jde-li to ovšem.  Obzvláště 

jsou-li v manželství špatné životní podmínky. Nesmí, lépe řečeno, nemá nechat celou tíhu 

finančních starostí na muže a hledět si pouze domácnosti, ale dle schopností povzbuzovat, 

podporovat a být výdělečně činná.  To by měly být úděly ženy dle mého úsudku. Při debatě 

bylo navrženo, nemůže-li se žena děcku plně věnovat sama, aby je dala do patřičného ústavu, 

kde jsou vychovávány zkušenými pedagogy. Myslím, že v tomto případě dát děti do ústavu, 

takzvaně196 ‚jeslí‘,  se používá v nejkrajnějším případě, když není jiného východiska. Jesle za 

dosavadního zřízení u nás nebyly nic ideálního. Byla by nutná reformace jeslí v každém 

případě. Vychovávat děti v ústavě je otázka, na kterou bych si mohla odpovědět kladně i 

záporně. Když je dítě po celý týden v jiném prostředí, odcizí se matce, jelikož je s ní málo 

pohromadě. V některém případě, je-li matka špatný pedagog, kazí děcko. Následkem toho je 

např. rozmazlenost, nepořádnost, neobratnost, povrchnost apod. Matka to ovšem myslí s 

děckem nejlépe. Ale pak nastávají případně tyto chyby.  

 

NOC NA XI 

Od 12 – 3 

 

Na skříni se chlubí kufr: „Mám v sobě jídlo.“ 

                                                           
195 Příloha č. 25 
196 V originálu „tak zv.“.  
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Skříň se směje: „Mám v sobě šaty a na sobě kufry.“ 

Kavalec se šklebí: „Po mně se válejí děvčata.“ 

Okno si stěžuje: „Na mně věší každý večer tolik děravých dek. Na co?“ 

Poličky: „My máme v sobě stále špinavé nádobí, prádlo a boty.“ 

Stoly a lavičky se shlukly: „Poslyšte,“ pravil největší stůl, „čím to, že já jsem tu pro všecko? 

V poledne na mne dávají jídlo, pak na mně myjí nádobí, odpoledne mne pokryjí modrým 

prostěradlem a krášlím pokoj. V pět hodin na mne vyskočí odvážná dívka a zkouší žárovku. 

Tak se jich na mně vystřídá pět, než rozsvítí. Večer se stávám obětí papírů a pilných rukou. A 

víte, vrchol všeho je, že ta nezbedná cháska přistaví ke mně v devět hodin druhý stůl, a když 

vymění bílou žárovku za modrou, postaví na nás malý stolek od okna a židle a píší dál asi do 

dvanácti hodin.“ 

Lavice má prý horší život: „Na mně ta děvčata skáčí a pak si klidně sednou jako by nic. Řeknu 

vám, je to nepříjemné. Ještě že mne alespoň jednou týdně trochu myjí.“  

Kamna se škodolibě smějí: „Už se ve mně nerýpají, chacha. Už nemají čím topit. Mně se teď 

žije, chacha.“ 

Celý pokoj se na nezbedná kamna mračí a zkušené dveře povídají: „Máš nás hřát, je tu zima.“ 

Kamna se však nedají jen tak odstrašit: „Kdyby se ta cháska o mne lépe starala, také bychom 

ten pokuj trochu vyhřály.“ 

Už se blíží třetí hodina a musíme jít spát – tak uklidňuje rozhořčený nábytek Bonaco. 

            (?) 

 

Názor na otázku: Žena v domácnosti – je věc, kde jsme s Jarkou  nesouhlasily. Důvodem bylo, 

že jsme pro důkladné ženské vzdělání a školení, případně výdělečnou činnost. Především je 

snaha o úplné zrovnoprávnění. Jen žena úplně rovnocenná muži může si vyhledat správného 

druha pro život, přihlížejíc jen k jeho vlastnostem a ke shodě obou povah, bez ohledu na jeho 

materielní postavení. Vyřešení otázky vedení domácnosti a výchovy dětí bude se pak díti s 

úpravou celé řady podružných technických otázek na správném základě radostně tak, jak to 

oběma partnerům nejlépe vyhovuje. 

Dana 

Pište dále na témata zde pouze naznačená! 

Pokračování příště. 197 

 

                                                           
197 Příloha č. 26. 
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Do příštího čísla napište všichni na tento obrázek pohádku nebo povídku.198  

 

Great Eastern 

Bohatýrskou epopej lodi Great Eastern nutno chápat z hlediska doby, kdy loď byla zbudována, 

roku 1857, ačkoliv i dnes v době transoceánských obrů potkali byste na moři málo lodí její 

velikosti. 

V polovině XIX. století, kdy většina lodí byla hnána plachtami, kdy uplynulo199 teprve 40 let 

od prvého nesmělého pokusu o parníky, kdy průměrná velikost lodí byla stále ještě kolem 50 – 

60 m délky, byl svět unesen obdivem a nadšením, když Angličané zbudovali paroloď „Great 

Eastern“, prvního transoceánského obra v dějinách lidstva.   

Loď měla tehdy neslýchanou délku 207 m, byla si 25 m široká a měla výtlak asi 27 400 tun. 

Byla hnána vodními koly, ne šroubem, a dosahovala rychlosti 14 ½ uzlů za hodinu (27 km). 

Bohužel ukázalo se brzy, že loď byla pro svou velikost nemotorná a těžko řiditelná, takže 

zodpovědní činitelé nemohli dovolit, aby déle sloužila původnímu svému účelu, tj. dopravě 

cestujících. Hlavně pro nebezpečné srážky. Byla tedy určena státi se kabelovou200 lodí a 

pověřena úkolem klásti první transoceánský kabel mezi Evropou a Amerikou. Dnes, v době 

bezdrátové telegrafie, si ani nedovedeme uvědomit, co tento úkol znamenal. Vzpomeňme si 

však, že první pokusy s telegrafem vůbec byly vykonány před tehdy 30 lety, roku 1833, na 

vzdálenost 1 ½ km a že teď, 1860, jednalo se o to, položiti kabel dlouhý 6 000 km na dno 

mořské do hlubin až 4 000 km, kam nikdy nepronikne ani nejslabší paprsek světla. Loď Great 

Eastern byla přizpůsobena svému úkolu. V jejím nitru byly vybudovány veliké nádrže pro 

svinutý kabel, který zde spočíval v ohromných klubkách. Přes otáčející se bubny namotával se 

přes záď lodi, a jak loď pokračovala v jízdě, kladl se na dno mořské. To ovšem zní velmi 

jednoduše,201 avšak není tomu tak. Potíže číhají na všech stranách. Zaprvé kabel nesmí se 

odmotávati ani pomaleji, ani rychleji, než loď pluje. Odmotává-li se pomaleji, napne se a může 

se přetrhnouti vlastní vahou nebo i silou lodi. Odmotává-li se rychleji, padá na dno v hadovitých 

záhybech a nastane zbytečné plýtvání kabelem, tzv. „slack“. 

Válce či bubny, přes které se kabel odmotává, pracují stále pod velkým zatížením. Kabel 

obsahuje celý svazek měděných telegrafních drátů, zabalených do tlusté izolace,202 takže 

vznikne těleso tak objemné, že se podobá nejsilnějšímu lodnímu lanu. Rozumí se samo sebou, 

                                                           
198 Příloha č. 27. 
199 V originálu „uplunulo“. 
200 V originálu „kábelovou“. Další výskyty slova „kábel“ opraveny na „kabel“.   
201 V originálu „jednodušše“. 
202 V originálu „isolace“. 
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že váha takového kabelu je velmi značná. Pokud loď pluje v mělkých vodách, je kus kabelu, 

vidící ve vzduchu, tj. ve vodě mezi dnem mořským a palubou lodi, malý, přepluje-li loď však 

veliké hlubiny, visí na bubnech váha několika tun a někdy je napětí203 tak veliké, že se kabel 

přetrhne vlastní vahou, nebo že selžou brzdy regulující otáčky bubnů. Tento poslední případ je 

pravou katastrofou, poněvadž nebrzděný kabel letí šílenou rychlostí mezi bubny, nelze jej 

zadržet a v několika minutách celý kotouč zmizí204 na dně mořském.  

V obou případech – při přetržení kabelu i jeho ztrátě – nastane obtížné hledání. Loď křižuje 

často několik dnů na místě ztráty, vleče ta sebou železné hrábě tak dlouho, až zachytnou o kabel 

na dně mořském a lze vytáhnout konec na palubu. Ovšem zachytí-li hrábě kabel u samého 

konce, kabel se vlastní tíhou opět z jejich zubů vyvlékne a hledání musí začít znovu. Co toto 

tápání v hlubinách znamená, můžete si snadno představiti. Další potíže nastanou, láme-li se 

kabel přes příliš ostrá skaliska na dně mořském; tím se izolace poškodí a mořská voda, 

vzniknuvší až k samým drátům, tyto rozleptá a způsobí zkrat. Ale největším nepřítelem kabelu 

je jistý mořský červ, který se zažírá o izolace, prohlodává ji a klestí tak vodě cestu k drátům 

uvnitř kabelu. Představte si potíže, nastane-li na dně mořském zkrat a je-li nutno najít jeho 

přesné místo, vytáhnout poškozenou oblast kabelu na hladinu a škodu opraviti. 

Uvážíte-li dále, že bylo potřebí před samým započetím prací zjistiti přibližný tvar mořského 

dna, kde kabel měl býti položen, hloubku moře, dno skalnaté či bahnité atd. – chápete, jak 

dlouhá a úmorná práce to byla, než konečně hotovým vedením prolétl z Ameriky do Evropy 

první slavnostní telegram „Sláva bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle!“ 

           „Merci“ 

7. březen 

Ty v hrobě lež! 

My botu nejtěžší svou obujem 

a zašlápnem tě hloub, tu mokrou zem. 

Ty v hrobě lež! 

 

Kéž sáhů milion bys propad do roklí, 

kéž vyhasl by Tvého jména zvuk 

a myšlenek tvých hláska nejmenší. 

 

Což srdce lidské zapomíná vše, 

                                                           
203 V originálu „napjetí“.  
204 V originálu „zmí“. Pravděpodobně tedy „zmizí“.  
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mládí a rodiče i první lásku? 

Jen Tebe ne? 

Jen Tebe ne! 

 

V tom třetím měsíci i jaro začíná. 

Běl na polích těch těžkých zhasíná. 

I slunko boží meč svůj vytasí 

a v zemi spoutané okovy rozseká. 

 

To rok co rok! 

Já čekám – mrtví trpěliví jsou. 

Má lebka zrnem jest, z ní klíčí myšlenky, 

až znovu vzrostou v lípu košatou. 

Kol ní už bzučí hustý chomáč včel 

a z květů mých už saje208 med a pel. 

A v ústech lidí sladko opět bude. 

            Merci 

 

Jen skrze slzu v oku a skrze zornici rozšířenou zoufalstvím vidíme čas tváří v tvář a poznáváme 

jej jakoby osobně. Nikdo šťastný neviděl času a nepohleděl naň. Toliko utrpení chápe čas a 

trvání; neboť trvání je největší bolest našich bolestí. Ten, kdo se nudí, uzavřeně a dlouze, ten 

kdo je svírán hrůzou a strachem, a ten, kým zmítá bolestná nejistota, a ten, kdo je napínán 

čekáním, jež není bez obav, ten, kdo propadl sklíčené melancholii a slyší údery kyvadla jako 

těžké kroky nočního samochodce po nekonečné chodbě, ten, kdo počítá vteřiny popaden 

nemocí a bolestí,205 jež ho hryže, jen tito viděli čas tváří v tvář a poznali jeho pravou podstatu: 

že čas je utrpení.  

       Výňatek z románu od Karla Čapka206

     

Hlad 

Stalo se ti už někdy, že bys z hladu někomu něco vzal? Třeba někomu, kdo toho má hodně? 

Ne? Jsi tedy silné vůle anebo jsi nebyl v takové situaci, aby tobě, dobře vychovanému člověku, 

                                                           
205 Text v originálu pokračuje na následující straně pod textem Hlad.  
206 Úryvek pochází z knihy Krakonošova zahrada (1918) od Karla a Josefa Čapka. 



73 
 

mohly přijít myšlenky na něco podobného. Řekneš pohoršeně: ani ve snu by mne to nenapadlo. 

Ale není každý jako ty a jsou tu lidé, kteří mají větší hlad. Takový strašný hlad, kdy silná vůle 

se stává slabou, kdy svírá žaludek pocit prázdnoty, který ostře bolí, který nedá spát, nedá 

pracovat. Kdy géniovu hlavu opouští múza a do mozku se vkrádá tupá bezmyšlenkovitost. Ty 

neznáš tu těžkou bídu, kdy se tělo otvírá hnisavými ranami nedostatkem jídla a oči hltají každý 

kousek chleba v cizí ruce jako největší lahůdku. V takovém okamžiku, člověče, nevíš, máš-li 

zůstat správným slušným člověkem – nebo na všechno zapomenout a ten cizí kus chleba ukrást 

a jíst rychle, rychle, sníst jej dřív, než se jeho majitel vrátí. 

V takové chvíli odhodíš i knihu, svého dříve největšího kamaráda, a nejsi schopen myslit na 

něco jiného než jak bys naplnil žaludek. 

A kde je člověk? Kde je ten kultivovaný člověk bez jídla? Není ho. Jsme zase tam, kde jsme 

byli. Na začátku, v pradávnu u primitivních lidí. Neboť jedinou hybnou silou člověka je opět 

jídlo. 

Nediv se tedy, když někdo z hladu se dopustí něčeho, za co má výčitky svědomí. 

A proto: nedovedeš-li si správně odpovědít na otázku, co je hlad, – neodsuzuj! Neházej 

kamenem. Snaž se pochopit a pomoci. Připomeň si vždy Shakespearovu větu: Víme, čím jsme, 

ale nevíme, čím bychom mohli být. 

B. 

Moje budoucnost 

Představte si, že bych po návratu domů chtěla v nejkratší době složit maturitu a potom studovat 

v Paříži architekturu a teorii malířství. P a ř í ž! Jak krásně a lákavě zní už to slovo. Byla od 

jakživa střediskem umění. Chtěla bych procházet všemi ulicemi, výstavami a muzei s očima 

otevřenýma a pohlcovat všechnu tu krásu. Přitom pilně studovat a něčím se stát. Čímkoliv, ale 

nemít ten pocit „ty nic neumíš, nejsi ničím. Proč?“ 

Mít před tím městem až posvátnou hrůzu a stále čekat na okamžik, kdy se tam dostanu. Ne jako 

návštěvník, ale jako jeden z množství jeho obyvatel. Shlédnouti díla malířská, památky a vše, 
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co se skrývá pod názvem Paříž. Je to jako tryskající gejzír.207 Čísti Viktora Huga,208 Emila Zolu, 

viděti obrazy Henriho Rousseaua209 a George Seurata.210 

Ve své fantazii211 se vidím, jak vystupuji z vlaku na nádraží de l´Est212 a lámanou 

francouzštinou se ptám na cestu do… 

Asi za týden jsem se vžila do nového prostředí. Jsem strašně zaměstnaná. Lítám po ulicích, ale 

zde v Paříži je vše dovoleno a nikdo se nad tím nepozastavuje. Z jedné přednášky na druhou, 

z výstavy do muzea, pak zase do knihovny. Chtěla bych vše, co jsem zmeškala, dohonit, ba 

předčít. Právě letím z přednášky na Sorbonně213 do Louvru.214 Ještě jsem tam nebyla. První 

týden jsem měla plno práce s bytem, zápisem na univerzitu a ještě s fůrou jiných věcí. Právě 

vcházím do Louvru. Úplně ohromená zůstávám stát před plátny velkých mistrů. Zde je 

Monet215, Vincent van Gogh216, Henri Rousseau a zde MONA LISA od Leonarda da Vinci217. 

Jak je krásná. Nevím, zda jsem před ní stála minutu, či hodiny. Nemohu ani vše pojmouti 

najednou. Úplně omámená se vypotácím do rušných pařížských boulevarů. Chce se mi ven 

z toho ruchu někam, kde je klid, abych mohla zažít všechnu tu krásu. 

Pro pána Boha, půl druhé! Vždyť už mám být v malířské akademii. Rychle, rychle, ať není 

příliš pozdě. Neposlouchám vůbec profesora, který nám něco vysvětluje. Nevím co. Vidím jen 

Louvre. Jsem šťastná, když je konec. Moje nohy mne vedou automaticky před Louvre. Je už 

příliš pozdě. Až zítra zas … Unáší mne to vše jako uragán. Vůbec nepočítám čas. Kdyby mi 

bytná nedala pod nos jídlo, tak bych ani nejedla. Studuji dlouho do noci. Řeč mi už skoro nečiní 

potíže. Píši domů nadšené psaní. 

                                                           
207 V originálu „gejsír“. 
208 Victor Hugo (1802–1885) byl francouzský básník, dramatik, prozaik a představitel romantismu. Mezi jeho 

nejznámější díla patří Chrám matky Boží v Paříži, Bídníci nebo Dělníci moře. 
209 Henri Rousseau (1844–1910) byl francouzský malíř. Mezi jeho nejznámější obrazy patří Vlastní podobizna 

s krajinou nebo obraz Sen. 
210 Georges Seurat (1859–1891) byl francouzský malíř, zakladatel neoimpresionismu. Mezi jeho nejznámější 

obrazy patří Nedělní odpoledne na La Grande Jatte.  
211 V originálu „fantasii“. 
212 Paris Est – doslova Paříž východ je nádražní budova v Paříži. 
213 Univerzitní komplex Pařížské univerzity.  
214 Louvre – muzeum umění, třetí největší muzeum na světě.  
215 Claude Monet (1840–1926) byl francouzský impresionistický malíř. Mezi jeho nejznámější obrazy patří 

Imprese, východ slunce nebo Žena se slunečníkem.  
216 Vincent van Gogh (1853–1890) byl nizozemský malíř. Mezi nejvýznamnější díla patří Hvězdná noc, 

Autoportrét anebo Portrét doktora Gacheta.  
217 Leonardo da Vinci (1452–1519), byl italský renesanční malíř. Mezi jeho nejznámější díla patří Mona Lisa, 

Poslední večeře, Salvator Mundi atd. 
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….. crrr otevírám zděšeně oči, neboť nejsem v Paříži, nýbrž v Terezíně na Baureferatu218. O 

této tvrdé skutečnosti napíši zase někdy jindy. 

Merci219 

DROBNOHLED! 

Náš domov220 

se rozhovořil o ženské otázce. Objevila se štika, která svými názory na postavení ženy 

v manželství, práci a společnosti rozvířila klidnou hladinu. 

Referent kadeřníkem 

Jistě jsem nikdy nepochybovala o tom, že přednášky působí velmi blahodárně na kulturní 

úroveň našeho domova. Jaké však bylo mé překvapení, když jsem zjistila, jaký má takový 

referent vliv na hlavy děvčat. Ke stolu přicházejí s dlouhými, volně splývajícími kadeřemi a po 

deváté hodině vstávají všechny od stolu s hlavami proměněnými v lesklé přilby, samými 

sponami a klipsy. Jelikož posluchačky seděly po celou dobu velmi pozorně, bez hnutí, nelze 

než míti za to, že zušlechťující vliv přednášky zapůsobil prostě i na dívčí vlasy. 

Náš fond 

přestal být prázdným heslem. Velká hnědá krabice se plní, vyprazdňuje a naplňuje znovu. Byly 

vypraveny čtyři balíčky do nemocnice a jeden na uvítanou rekonvalescentce. Nečekáme ovšem 

na nemoc, aby fond způsobil radost – vydaly jsme už první balíček zdravé dívce místo balíčků 

z domova. 

Jazykové drobnosti 

Znáte dvě slova, která byla převzata z češtiny do všech jazyků? Je to „Robot“ z Čapkova  

R U R221 a název hry „Házená“, jež byla přijata oficielně. Při styku lidí, mluvících různými 

jazyky – na práci, na vojně atd. dochází k převzetí různých výrazů technických: český voják 

v rakouské službě dělal „klencáky“222 (z něm. Gelenksübung) – Sudětan v čsl. armádě chodí 

„zwitschern“ (cvičiti). Na našem domově se prosí „šenkni“223 nebo „špendni mně“ … a jásá 

                                                           
218 Stavební odbor. 
219 Příloha č. 28 
220 Příloha č. 29 
221 R.U.R. (1920) je drama od Karla Čapka. Slovo robot vymyslel jeho bratr Josef Čapek.  
222 Z vojenského slangu – druh kliku, který vojáci dostávaly za trest. 
223 Z něm. „Schenken“ dát dárek nebo také „Geschenk“ – dar. 
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nad „pakétkem“ od rodičů. Naproti tomu Němci si libují, že dostali „pallitschek“ a že mají 

novou „pollitschka“. Zpestřujeme-li mluvenou řeč někdy podobnými slovy, podávajícími 

svědectví o určité situaci, o poměrech, době, dělejme to jen jaksi v „uvozovkách“ a za péče o 

jinak čistý bezvadný výraz.   

Forma 

1) Měly jsme hezký večer na oslavu narozenin, převlékly jsme se všechny do svátečních šatů. 

Je to zbytečné, povrchní? Není. Neoblékáme se jen ven na schůzku, na procházku, do divadla, 

ale také pro sebe, pro kamarádky, pro sváteční náladu domova. 

2) Je hezké, že je u nás smysl pro pěkný jazykový projev, pro krásně sestavený referát, který je 

poutavě přednesený. Ale pozor! I za zdánlivě suchou formou můžeme nalézt celé poklady 

vědomostí a zkušeností. 

Buďte náročné – ale posuzujte jen celek toho, co se vám podává.224   

 

Veselý koutek225 226                        

 

  

                                                           
224 Příloha č. 30. 
225 Příloha č. 31 – jedná se o komiks. 
226 Příloha č. 32 – výstřižek z novin a křížovka. 
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Šesté číslo 

 

Úvodem 

Už dlouho nevyšel náš časopis. Píši právě článek do nového čísla a uvažuji o tom, že toto 

Bonaco je vlastně nanovo se rozjíždějící vláček. Jen trochu delší zastávka, vada na kolejích. 

Náš sešit nevyšel už asi čtyři měsíce a já si vybavuji227 před očima poslední události. Když 

vidím nějaký časopis, cuknu sebou jako uštknuta a bodne mě u srdce. Mám špatné svědomí, 

když si uvědomím, jak se málo o něj staráme. Musím si přiznat, že se snažím najít odpověď 

nebo omluvu za tuto nedbalost. Předně přestavovaly jsme. 

Pracovaly jsme v rámusu a v prachu, potily jsme se a oddychovaly prudce, bušily jsme kladivy 

do kavalců s radostí a silou, jako bychom tušily, že rozbíjíme poznenáhlu svá pouta. A když 

přes hory trosek, kupy nářadí a všelijakých krámů, když v třískání a lomozu jsme nevidoucíma 

očima hleděly přímo samy sobě do tváří, tu jsme se snad na vteřinu probudily z myšlenky, jako 

z opilého spánku, který se zdál trochu vyplňovat naše podvědomé a uvědomělé, nekonečné 

toužení po svobodě. Mrkly jsme na sebe a vzápětí228 jsme hleděly zase někam do neznáma, 

nevidíce okolí. A protože jsme očekávaly něco velikého, neobíraly jsme se žádná takovou 

maličkostí, jako je psát do Bonaca. 

Nemyslete ale, že to píši zklamaně. Kdepak. Konstatuji jen stav věcí. Měly jsme sice tehdy 

naději, ale teď ji máme zase. Ano, zase, protože jaro se teď mění v léto a my všichni jsme mladí 

a zdraví a ochotni vždycky věřit, že opět přijde lepší čas zároveň s jakoukoliv změnou, třeba 

změnou ročního období. 

A bylo po přestavbě. Všecko se najednou uklidnilo jako rozbouřené vlny moře a nastal 

nebývalý u nás pořádek. A k tomu novému, nezvyklému pocitu uklizeného od podlahy se 

připojilo jaro. Jaro – změna – naděje. 

Jako teď a přece zase jinak. Všichni my tady v Terezíně jsme jaksi promrzlí a zkřehlí po zimě 

a zvyklí na pohyb a volnost, rozlet a rozhled ve světě jako ptáci. Všichni se cítí229 spoutáni, 

jaksi také zmrzačeni, když tak dlouhou, studenou zimu jsme proseděli stísněni druh vedle druha, 

berouce si vzduch v zavřených ubikacích. Zima, příroda sama krutá, šeredná v podobě lidí, nás 

                                                           
227 V originálu „vybavauji“. 
228 V originálu „v zápětí“. 
229 V originálu „cítím“. 
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zavřela do pochmurných, šedých zdí kasáren a bloků, tlustých na metr, s ještě pevnějšími, 

železnými mřížemi. Lidé jsou tu stísněni a těžko se jim dýchá. 

Dny se maličko dlouží a oteplují. Nebo se vyjasňuje, vzduch se chvěje, protrhává pod ještě 

slabým tlakem záře. A přišel záblesk štěstí po bídě, někdo neoddělující svou lásku pro 

oblíbence, veliký posel jara, zlaté slunce, dávající v plné míře světlo a teplo všem stejně a 

spravedlivě.  

S prvním třpytivým paprskem se rozletí po rovné i hrbolaté zemi, po cestách i loukách, v lesích 

a skalách tisíce lidí. Jako spousta barevných kuliček se rozpráší na všechny stran. Jsou to lidé 

z krajů, kde právě měli zimu. Jdou vesele s kytarou na tramp, na výlet po křídově bílé silnici, 

jsou pěšky nebo jedou na kole, na motorce nebo v malém autíčku na pevné zemi, v plavidle po 

vodě, v letadle výšinami, nahoru a dolů, a všechno je jako zářící klikatá silnice k volnosti a 

svobodě.  

Lidé jdou jako jeden muž a žena do výše. Drží se za ruku, rozechvěně naslouchají přírodě, 

anebo se nahlas smějí, dívajíce se vzhůru. Chvílemi se odpoutá od nich jako z šípů vystřelený 

trylek230 zvonkového hlasu, jenž jako pták odletí.  

Člověk postupuje po příčkách, z nichž každá znamená novou, modernější generaci. Přemýšlí o 

komplikacích života a vyjasňuje si ostře hranu mezi dobrem a zlem. Nachází jiné a lepší cesty 

k různým problémům a přibližuje se pořád více své ideji,231 k praktičtějšímu vyřešení, jak vésti 

duševní a tělesný život. Lidé jdou vpřed, po svítící silnici, tam, kam je nesou myšlenky.  

Tady v Terezíně, už se začínajícími záblesky tepla, ulice jaksi zmohutněly a zaplnily se 

obyvateli.232 Všichni chodí nějak opile, jásavě proudí na každé ploše ghetta,233 jako hmota plná 

energie a netrpělivosti. Lidé se procházejí od rána do večera a každý z nich se třpytí jako 

broušená kulička ve světle. Každý touží, aby mu narostla křídla, aby uletěl. Všichni se tu 

rozprášili jako krůpěje křišťálové vody z fontány na všecky strany. 

Ticho. Rozletělý člověk se zaráží, udeřen jako ryba o sklo v akváriu se zraněnou duší. Jako 

motýl hledá cestu ze sítě a všude naráží na její tkanivo. Hradby a na nich je stráž se zbraní. 

Člověk stojí na cípu pahorku, na nejzápadnějším kousku ohrazené234 země a přes překážky se 

dívá do přírody, na svobodu. Zdá se, že tam je ticho a den krásnější; jen těžký, zklamaný 

                                                           
230 V originálu „trilek“ – chvějivý zvuk vzniklý rychlým opakováním dvou sousedních tónů. 
231 V originálu „idei“. 
232 V originálu „obyvately“. 
233 V originálu „gheta“. Další výskyty „gheta“ opraveny na „ghetta“. 
234 V originálu „ohražené“. 
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povzdech se vydral ze spoutaných prsou a chodcovy rty se zachvěly v trpkém úsměvu. Dívá se 

a dívá, jeho tvář nabývá soustředěný výraz, oči se rozšiřují poznáním a smutkem. 

Po árijské silnici přijíždí nákladní auto s vězni. Jejich černé, dohola ostříhané hlavy působí jako 

tmavá kůra melounů na ovocném trhu a bledé obličeje osvětlují truchlivý bod bolesti nad černo-

bíle štráfovanými235 šaty. Povoz přejel a mizí v záhybu cesty, jen ještě tmavé hlavy se kymácí. 

Člověk se pomalu odvrací a zamyšlen s nevidoucíma očima hledá cestu zpět. Uvažuje o světě 

a o lidech, bezradně hledá vysvětlení, úlevu a v hrudi cítí cosi zlomeného.  

Sestupuje dolů a doleji a stále víc se ocitá v okolí, jež odpovídá jeho pocitům. Je v nehleděném 

místě s usouženými lidmi. Prochází městem, prožívá jednotvárně ještě pár dnů a nocí, až přišly 

transporty a přerušily všednost života.  

Zdá se, že všechno jde a ubíhá zrychleným236 tempem, šeď prchá z dnů a v okolí se všechno 

stalo krásnější, když to pojednou máme ztratit. Čas letí, rozdělen na hodiny a vteřiny, a zvláště 

ty okamžiky, dané pokusu o záchranu mizí. A srdce ti krvácí, když pohlédneš na vlak, supějící 

pryč, jenž unáší ti poslední pohled tvého drahého. 

Mnoho mladých lidí se hlásilo k „Hilfsdienstu“.237  Noční, či denní služba, vše jedno. Ba 

nabízelo se mnohem více sil, než bylo zapotřebí. Myslím, že mladé lidi, lehkomyslné, 

bezstarostné, s dobrou vůlí se obětovat, lákala senzace. Dostat se s falešnou páskou do 

hamburské šleusky byla výhra v loterii. Sport, ale proč se dělal a opakoval u tolika lidí? Nebyla 

to touha popatřit z blízka do obličeje celé tragédii, která se tak účinně zrcadlila v očích starých 

lidí a rodičů s malými dětmi? Ale také tu bylo přirozené pudové přání pomoct ze238 strany 

logického uvažování a duševního citu mládeže v „Hilfsdienstu“. 

Všechno je plné spěchu a neklidu. Rozrušení, chaos, bolest, loučení a konec. Tupá prázdnota 

se rozezněla, když je po všem a procházíš ulicemi a široce rozevřenýma očima vidíš jen samé 

cizí lidi. Neznámé, rozhárané, rozpoltěné239 tváře s bolavými dušemi. Je po všem. 

Jen dále falešně pokračuje své zhoubné dílo „Ver-schö-ne-rungs-aktion“.240 Věřím, že kvůli241 

kráse a povrchnosti odjelo z Terezína 7 500 obyvatel. Aby tu bylo více zdánlivého prostoru a 

                                                           
235 Z něm. „streif“ – pruhy.  
236 V originálu „s rychleným“. 
237 Z něm. – pomocná služba. 
238 V originálu „se“. 
239 Pravděpodobně myšleno „rozpolcené“. 
240 Z něm „Verschönerungsaktion“ – zkrášlení/zkrášlovací kampaň. Jednalo se o zkrášlení ghetta kvůli návštěvě 

delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže, která se uskutečnila v červnu 1944. 
241 V originálu „k vůli“. Další výskyty „k vůli“ opraveny na „kvůli“. 
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více dobře oblečených lidí, až přijde cizí návštěva. Ano, hezkých lidí, protože ti, kteří byli hezcí 

a působili dobrým dojmem, ti byli vyreklamováni a za ně jeli rodiče s ubohými242 ušpiněnými 

dětmi, nebo ti staří, nemocní, nelichotící svou syrovou pláštěm nezastřenou pravdou oku 

cizincovu.  

Tak se to stalo, nevybíráno dle jmen243 na listině, ale náladovým pohledem jednoho z pánů. 

„Verschönerungsaktion“ neodtransportovala jen lidi kvůli dobrému zdání, ale učinila zde 

spousty chvályhodných, smrtelně vážných změn. „Verschönerungsaktion“, přeloženo do 

češtiny, znamená starý, ztrouchnivělý stůl, plný zplesnivělých, zhnisaných odpadků jídla, 

pokrytý krajkovinou.  

Sokolovna – hned při tom slově mi napadnou efektní ohromující sály a zároveň spousta 

nemocných, kteří tam bydleli před okrašlovací akcí. Kde jsou, hlavu si mohu rozlámat, ale 

nepřijdu na to, kde je napresována masa nemocných. Vrchlabí, naše terez. nemocnice, je 

přeplněna?! Kde jsou? To nevím, ale zato se mi tlačí do očí reprezentační budova sokolovny, 

krásně upravena, nanejvýš praktická, se svými prázdnými sály, které tak často slyšely sténání 

nemocných. Stojí na kraji ghetta, pyšná a kamenná, bývalé útočiště pacientů a praví 

k návštěvám – hle, jak se nám tady daří dobře.  

A skutečně, daří se nám tady výborně. Jenže se stáváme trochu zapomnětlivými, tupíme časem 

a nerozeznáváme svého okolí, čím déle tu v tom obrovitém babylonu lidí a ulic bydlíme. Byli 

proto nuceni naši opatrovníci a pečliví ošetřovatelé umístit na některé nároží ukazatele cest, 

neboť tj. nejlepší lék proti ztracené paměti. Náš vděk za to pramení z nejhlubšího srdce.  

Park s lavičkami, kapela, nově natřené domy, kavárna, knihovna, a moc ještě nových drobností 

nebo velikostí, jež lichotí neznalci.  

Procházím se vnitřky domů a místností jako podstatným podkladem a tělem Terezína, a kolem 

parku a čerstvě natřených domů chodím jako kol cukrové omítky, která je novorozená a neví, 

do jakého prostředí přišla. Uznávat upravenost a zkrášlení nebo novinky tady v Terezíně – může 

jen cizinec.  

My se jen se shovívavým uznávajícím úsměvem můžeme dívat, jak se pokouší naši milující 

ochránci nás přivést na setinu bývalé kultury. Bože můj, neberme jim tu novou jejich radost, ať 

                                                           
242 V originálu „ubohýmý“.  
243 V originálu „jmín“.  
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si tu vymalují, ať si tu navěší růžové záclonky, kam chtějí, vždyť nám s tím není více ublíženo 

než popravami. 

Jsme spokojeni, poněvadž nic jiného by nepomohlo a necháme si stejně líbit zlo jako 

dobrodiní,244 láskyplné, opatrné zacházení jako perverzní brutalitu. Jsme spokojeni, protože 

víme, co víme, i když je tu hudební pavilon a víme, že se dočkáme, ať už jakýmkoliv způsobem, 

uskutečnění svých tužeb a vyplnění našich modliteb. 

To se událo od posledního památného čísla našeho Bonaca a až do teďka nechtěl nikdo psát 

nové příspěvky. Teď jsme se slavně rozhodly, že se to honem musí ještě rozřešit a že v nejbližší 

době musí zase vycházet náš časopis se všemi příslušnými slavnostmi. Zdar Bonacu! 

           Sojka 

Za účelem naplnění budovy Knaben und Mädchenschule245 se právě konaly v Terezíně 

zkoušky. Na otázku: „Napiš sedm jehličnatých stromů, které znáš!“ odpověděla L. M z L 410: 

„Sedm smrčků na Šumavě!“246  

  

Text: Růža lazebnice vykládá, jak potrestala hubatou zákaznici v „zentralbadu“247: „… zastavila 

jsem jí vodu a ona byla na[…].“248  

Přestavba 5. IV. 44. 

Konečně hotovo! Přípravy ke všemu trvaly pár dní, ale předtím, už se o celém tom velkém činu 

mluvilo dva až tři měsíce; nebo pár let? Tak dlouhé mi připadá to naše věčné toužení po novém 

životě. My si totiž i představujeme, že po přestavbě249 povedeme jasný, krásnější život.  

Vstaly jsme do nevlídného rána a začly jsme bourat. Bourali jsme náš starý „heim“ a budovali 

jsme si nový život.  

Otevřeným oknem jsme viděli z našeho pokoje hustou jitřní mlhu a těžké kapky se chvěly 

tryskavě ve vzduchu. Bylo to takové chmurné, bručlavé počasí.250  

                                                           
244 V originálu „dobrodinní“.  
245 Z něm. – chlapecká a dívčí škola. 
246 Příloha č. 33. 
247 Z něm. „zentralbau“ – centrální budova. 
248 Příloha č. 34. 
249 V originálu „přetavbě“.  
250 V originálu „počaí“. 
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Ale nám to nevadilo. Vesele jsme251 vyklizovali, poráželi a roztloukali252 kavalce, skříně, 

poličky, žebříky, no všechno, co zde bylo, nic nezůstalo ušetřené našich pomstychtivých rukou.  

Všechno jsme museli rozbít rukama a kladívkem, všecko, protože do našeho nového štěstí 

nesmí přijít nic, co je kalilo, nic ze starého haraburdí, které by zbytečně znovu přinášelo pocit 

méněcennosti.   

Pracovali jsme a zpívali si. 

Pár dní, kdy jsme přestavovali, se shrnulo v jediný, a tento den je jako lávka z jedné země do 

druhé. Do druhé „země volnosti“. 

Blíží se poledne. Totiž, ano, už je poledne. Bože, to to utíká. 

Oknem proudí čerstvý vzduch a malý vítr nám čechrá vlasy při práci. Za mraky už vysvitlo 

trochu slunce a paprsky spěchají, myslím, že k nám do pokoje. Vymalovali jsme si a z ohromně 

nepořádné kupy trosek jsme vybírali první prkna na základ naší „chaty ve svobodě“.  

Pracovali jsme nezadržitelně a spěchali jsme stejnoměrným tempem k cíli. 

Dada jakožto dívka jednoho z našich dvou stavitelů pracovala odbornicky celý den. Mimo 

Měsíčnice hodně mluvila a natírala pajcem253 všechno, co viděla, a Ljuba, šedoočka, plavala ve 

víru práce jako vločka sněhová a každému narovnávala jeden hřebík. Jiřinka umyla všechna 

okna (na štěstí máme jen dvě), až zářila jako stříbrné zrcadlo. Dáša a Věrka K. umyly dveře až 

do jejich bývalé bělosti a Marta s Věrou zatloukaly hřebíky a rovnaly je, nebo vytahovaly podle 

potřeby. Naďa i z největší míry zabrala roli hostitelky a Pavlína, „želva Tortila“ drhla rejžákem 

poctivě kavalce. Editka nosila všechny peřiny do oken a Olina s Irmou klepaly matrace. 

Gízinica a Regínica rovnaly a třídily latě a prkna. Hilda na encefalitidě a Alice s Rézkou jely 

do „Reitschule“254 pro prkna. Duňáša Mulicha byla někde zašantročena, někam se scvrkla, 

protože ji bolela hlava.  

Pak Duňáša zmizela jako pára nad hrncem. Juta s Jarkou umyly nakonec z podlahy všechnu 

špínu. A z tohoto nekonečného vyjmenování práce je vidět, že se všechny účastnily toho nového 

a budoucího. 

V radostné práci uplynul den. A už se také chýlil ke konci. 

                                                           
251 V originálu „sjsme“. 
252 V originálu „rosstloukali“. 
253 Pajc z něm. Beiz - mořit, moření (dřeva, oceli...).  
254 Z něm. – jízdárna. 
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Všechno bylo hotové. Kam jsem pohlédla, viděla jsem milé nové věci. 

Oh, promiňte mi, mám fantazií,255 ale ono není ještě úplně přestavíno a proto se bojím porušit 

posvátnost budoucnosti a … a napsat, jak to bude vypadat – ostatně ani si to nedovedu 

představit; všechnu tu krásu. Nemohu už psát, jaké to bude, vím jen, že večer byla nejkrásnější 

obloha z celého dne. Nebe bylo hluboké, zářivě modré a skrze256 čistý vzduch se257 rýsovaly 

v dálce hory a pole.  

Slunce se258 teď k večeru vykulilo a celé se rozlilo za špičkami hor jako oranžový žloutek, 

rozlité zlato, jako červená štědrá láska, která vysílá svoje šípy do celého světa všem lidem, 

nevynechávajíc Terezína. 

 

Píšeme…! 

„Děvčata, kdo půjde natisknout Bonaco?“ 

„Nebo napíšeme toto číslo samy?“ Natisknout – napsat! Zastavme se na chvilku u těchto slov. 

Jak vzniklo vlastně písmo? Definice praví, že písmo je zobrazení mluvené řeči viditelnými259 

znaky. Účelem písma je sdělovat něco na dálku nebo zajistit tomu dlouhého trvání. Docilovalo 

se ho původně symbolickým užíváním předmětů. U vlastního písma jde o obrazné vylíčení 

souhrnných myšlenek a jednotlivých pojmů. Původní obrazový znak předmětů ztrácí svůj 

obrazný význam a dlouží k naznačení určitého hláskového souhrnu. Ze slabikových znaků 

vznikají jednohláskové znaky – písmeny.  

Podívejte se blíže na písmo, kterým píší Číňané už po mnoho tisíc let, jehož znakům, rozumí 

obyvatelé velké části Asie – i ti, kdo neumějí ani slovo čínsky. Chce-li Číňan napsat slovo 

„slunce“, namaluje několika tahy strom. Ale co dělá, chce-li napsat „bílý“, nebo „východ“? 

„Bílý“ vyjádří prostě tím, že nakreslí něco bílého, např. sluneční paprsek – čarou vycházející 

ze slunce. A „východ“? Je tam, kde vychází slunce za stromem. Proto naznačí Číňan obraz 

slunce za obrazem stromu. Pro každou věc musí být samostatný znak. Je jich 40 000! 

                                                           
255 V originálu „fantasíi“.  
256 V originálu „skrzce“. 
257 V originálu „e“. 
258 V originálu „e“. 
259 V originálu „biditelnými“. 
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Naši jednoduchou abecedu o 26 hláskách vymysleli lidé, kteří musili hodně psát – dopisy, 

smlouvy, potvrzení. Byli to obchodníci – Féničané,260 žijící v rušných přístavních městech Tyru 

a Sidonu, nedaleko Židů. Plavili se po mořích a za dokonalé řemeslné výrobky, hlavně za své 

slavné purpurové látky, dostávali kožišiny a drahokamy. Naše abeceda se liší jen málo od 

písmen, kterým psali staří Féničané před 3 000 lety z cizích pobřeží domů do pilných, rušných 

přístavů své vlasti.  

 

„Uvozovky.“ 

„Božena Němcová je slovesná buřička, provádí literární revoluci a dbá jejích výbojů důsledněji 

než mnozí, kteří přišli po ní. Jen proto se může stát zakladatelkou moderní české prózy. A 

ovšem, že toto slovesné buřičství není samo sobě účelem, jako řeč vůbec není samoúčelná. 

Mluvíme, abychom sdělovali své vědomí; a sdílením teprve ztělesňujeme své vědomí i pro 

sebe. Proto je řeč jako užité vědomí záležitost společenská a vyvíjí se s vývojem lidské 

společnosti. Roste s osvobozovacím procesem člověka, upadá v reakci, prožívá revoluce a 

nabývá jimi. Už na stavu jazyka – nechceš-li jít hlouběji – můžeš poznat poměr sil svobody a 

nesvobody v kterémkoli národním společenství. Národní jazyk může hynout, i když není přímo 

vydán, nějakému vnějšímu viditelnému útisku. Stačí „nenásilné“ vnitřní zpátečnictví261, 

ustrnutí na dosaženém stupni existence a řeč kornatí, stárne a odumírá. Nové vědomí, vědomí 

nového, podmíněné novými, měnícími se životními podmínkami, a tedy i novými, měnícími se 

vztahy mezi lidmi, musí být ztělesňováno novým slovem, novou větou, novou intonací jazyka.“ 

(Ze studie J. Fučíka:262 Božena Němcová bojující.) 

 

Rozhodující vteřina u Waterloo263 (Volně zpracováno dle S. Zweiga.264) 

Utvářeti osudy jiných, to jest dáno jen silným a násilným lidem. Často vidíme v dějinách, že 

osud se přímo otrocky podá jednotlivcům. Caesar, Alexander, Napoleon265. Osud má rád silné 

lidi se silnou vůlí. Ale stane se také, málokdy sice, že osudné rozhodnutí se octne v rukou zcela 

                                                           
260 Féničané byli starověký národ žijící na pobřeží Středozemního moře. 
261 V originálu „zpetičnictví“. 
262 Julius Fučík (1903–1943) byl český novinář, literární kritik a překladatel. Esej Božena Němcová bojující vyšel 

1940.  
263 Bitva u Waterloo (Belgie) – 18. června 1815. 
264 Stefan Zweig (1881–1942) byl rakouský prozaik, básník a překladatel.   
265 Napoleon Bonaparte (1769–1821) byl francouzský císař a vojevůdce. 
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lhostejného a bezvýznamného člověka. To jsou ty nejzajímavější a nejúžasnější okamžiky 

dějin, kdy spletitý gordický uzel má být rozťat někým úplně neznámým. Ale tito lidé bývají 

málokdy šťastni. Bojí se zodpovědnosti, následků svého činu, promeškají vhodnou příležitost, 

která z nich může udělat hrdinu všech dob. Raději ustoupí do pozadí. Ale pouze vteřinu se 

nabízí velkost nepatrnému, nevyužije-li příležitosti, zachvěje-li se při pomyšlení na nedozírné 

následky, zůstane bezvýznamným a nepatrným po celý život, neboť rozmarný osud se nenabízí 

podruhé tomu, kdo odmítl. 

Do živého ruchu vídeňského kongresu, kde se konají plesy na oslavu poražení nenáviděného 

Korsikana, jako svištící dělová koule, padne zpráva, že Napoleon, ukovaný lev, rozlomil mříže 

svého vězení v Elbě,266 dobývá Lyonu,267 zahání krále na útěk, již je v Tuilleriích. Francouzové 

se k němu opět s nadšením přímo fanatickým268 přidávají. Tedy dvacet let těžkých bojů proti 

němu bylo marným proléváním krve. Všichni mocnáři Evropy jasně vidí, že jde o všechno, 

rázem zanechávají hádek o malichernosti, rázem je sestavena anglická, rakouská, pruská a ruská 

armáda, hotova vrhnout se na Napoleona a konečně jej rozdrtit. Nikdy nebyla Evropa císařů a 

králů jednotnější.  

Avšak také Napoleon vidí smrtelné nebezpečí. Také jemu jde o všechno, nejen o korunu, ale 

také o svobodu a život. A musí si pospíšiti, než dojde k sjednocení vojsk v jedno evropské, 

které by se stalo rakví jeho císařství! A nejen mocného nepřítele se musí obávat, i zrady ve své 

vlastní zemi, musí zvítězit, aby ti, jež dosud váhají, se k němu přidali, aby zastrašil ty, jež by se 

mu snad chtěli postavit na odpor. Musí použít nynějšího nadšení své armády, musí co nejdříve 

vyrazit proti nepříteli, každý den je nesmírnou ztrátou, každá hodina zdržení znamená 

nebezpečí. Tak chvatně vrhá kostku na nejkrvavější pole Evropy – Belgii. A už překročují jeho 

pluky hranice, vrhají se na pruskou armádu a srážejí ji zpět. Je to těžký úder, ale ne smrtelný. 

Pruská armáda pouze nabírá dech, aby mohla podniknout odvetný úder. Napoleon se zatím 

chystá udeřit na anglickou armádu. Nemůže nabrat dechu, není čas na odpočinek, jen rychle 

jednat, každý den je pro protivníka zesílení a neklidný francouzský národ, jenž už krvácel až 

příliš mnoho, musí být opit šampaňským oslnivých vítězství. Nikdy nebyly Napoleonovy 

rozkazy a výpočty jasnější a přesnější. Nemyslí bezhlavě pouze na útok, ale také na jeho 

nebezpečí v případě, že by se pruská armáda spojila s anglickou. Proto odštěpí část své armády, 

aby krok za krokem hnala před sebou Prušáky a zamezila tak jejich spojení s Angličany. Tento 

                                                           
266 Elba je italský ostrov, na kterém byl Napoleon v nuceném exilu.  
267 Lyon je město na středovýchodu Francie.  
268 V originálu „fanatyckým“. 
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rozkaz a velení této malé armády dá maršálu Grouchy,269 je to prostřední, spolehlivý člověk, 

hodný, rozvážný, ale také nic víc. Není strhujícím velitelem, ani vynikající stratég, ani zvláštní 

hrdina. Žádné medaile nezdobí jeho hruď, žádné mýty270 neopřádají jeho postavu, nic 

z obvyklých hrdinství mu nezískává slávu, pouze svým neštěstím se stal známým. Napoleon jej 

zná, ví, koho v něm má, že je to spolehlivý člověk, nic víc. Nemá na výběr, a proto vkládá 

rozhodující čin do těchto rukou. Napoleon předá maršálovi poprvé samostatné komando. 

Poprvé vstupuje neznámý Grouchy na kolbiště světových dějin. Na pouhý okamžik, ale ten je 

zapsán krvavým písmem. Napoleonovy rozkazy jsou jasné, zatímco se sám vrhne na Angličany, 

je úkol Grouchyho třetinou armády pronásledovat Prusy. Je to jednoduchý a jasný rozkaz, ale 

přitom dvojsečný jako meč. Neboť zároveň s pronásledováním má Grouchy zůstat stále ve 

spojení s hlavní armádou. Poněkud váhavě přejímá maršál tento rozkaz. Nerad jedná na vlastní 

pěst, mimoto cítí nespokojenost svých generálů. Utěšuje jej pouze, že od hlavního stanu jej dělí 

jen tři hodiny kvapného pochodu. Za silného lijavce se Grouchy loučí a dává se na pochod 

směrem, kde tuší pruskou armádu. Celou noc prší. Proudy vod se nepřetržitě řinou ze271 

zachmouřeného nebe. A nikdež široko daleko domu, kde by se mohli vojáci skrýt. Tak se 

sesednou po skupinách a spí vsedě, záda na zádech v prudkém dešti. Ale císař nespí. Neví nic, 

počasí je mu nepříznivo, neví, jestli Wellington272 (velitel anglického vojska) odpoví na 

zahájení bitvy, od Grouchyho žádná zpráva o Prusech. Tak nervózně273 přechází v dešti a teprve 

s východem slunce se odebírá do svého chudobného obydlí, malé chatky v Caillou kde nalézá 

první depeši274 od Grouchyho, nejasné zprávy o couvání Prusů a uklidňující slib, že je bude i 

nadále pronásledovat. Pomalu přestává pršet, císař nedočkavě vyhlíží, kdy se konečně vyjasní 

a tím také padne rozhodnutí. Dává rozkaz, v devět hodin nástup celé armády. Nyní se teprve 

unaven vrhne na polní lůžko, aby alespoň chvíli prospal. Devět hodin. Seřazení trvá déle, neboť 

bláto znemožňuje každý pohyb a hlavně posunování dělostřelectva. Konečně jsou všechny 

pluky seřazeny a Napoleon na svém bělouši koná naposledy před bitvou přehlídku. Žádná 

paráda dvaceti let Napoleonových výbojů nebyla slavnější a nadšenější než tato – poslední. Dvě 

hodiny později začíná bitva. Nesčíslněkrát byla vyličována mistry pera a přece ani nejbarvitější 

líčení nemůže zobrazit skutečnost. Je to poslední jednání dramatu, kde tragickým koncem 

jednoho člověka je dán nový směr evropským dějinám. Od jedné hodiny se vrhají francouzské 

                                                           
269 Emmanuel de Grouchy (1766–1847) byl francouzský generál a maršál Francie.   
270 V originálu „mythy“.  
271 V originálu „se“. 
272 Arthur Wellesley, 1. vévoda z Wellingtonu (1769–1852) byl britský státník a vojevůdce.  
273 V originálu „nervosně“.  
274 „V originálu „depeš“. 
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regimenty na Angličany, dobývají jednotlivé pozice,275 opět jich pozbývají a zanechávají tisíce 

mrtvol na bojišti. Obě vojska jsou už unavena. Oba velitelé znepokojeni. Oba jsou si vědomi, 

že vítězství patří tomu, kdo první dostane posilu, Wellington ji čeká od Prusů, Napoleon od 

Grouchyho. Zatím Grouchy dle rozkazu postupuje v udaném směru. Podivno, po nepřátelích 

stále ještě ani stopy. Tu slyší všichni slabé dunění. Zase a zase zaznívá vzdálené dunění 

dělových výstřelů, snad ani ne tak příliš vzdálené, asi tři hodiny pochodu. Jeden z podvelitelů 

žádá, aby se dali rychle na pochod ve směru palby. Všem je jasno, že císař asi narazil na 

Angličany a že se zřejmě rozvinula těžká bitva. Grouchy váha. Je zvyklý slepě poslouchat. Drží 

se úzkostlivě císařova psaného rozkazu. Podvelitel Gerard, vida jeho váhání, žádá, skoro 

rozkazuje, aby se vydali na pochod. Ale Grouchy nepovolí. Tu se276 Gerard snižuje k prosbě: 

úpěnlivě prosí, aby alespoň sám se svým oddílem směl jít, a zavazuje se, že bude včas na místě. 

Grouchy uvažuje. Uvažuje jednu vteřinu. A tato vteřina utváří osud Grouchyho, Napoleona, 

Francie a celé Evropy. Grouchy nemá tolik iniciativy,277 aby jednal samostatně. Pro něj existuje 

jen jedna svátost, císařův rozkaz. Jeho úloha je pronásledovat Prusy, nic víc. Netroufá si jednat 

proti rozkazu. Jeho důstojníci mlčí, jsou zaraženi, leckterý z nich v hněvu zatíná bezmocně 

pěsti, když slyší vzdálené278 hromobití děl. Vteřina minula – a v tuto vteřinu se rozhodla bitva 

ve prospěch Angličanů. Napoleon marně čekal, že Grouchy bude tak prozíravý a přijde na 

pomoc. Pátrá dalekohledem po obzoru. V dáli vidí, jak se z lesa vynořuje stín. Je to oddíl 

vojska, který se blíží. Je to jeho armáda? Není – Napoleon píše chvatně Grouchymu, ať za 

každou cenu zabrání, aby se Prusové vmísili do bitvy. Zároveň maršál Ney279 má rozkaz k útoku 

na Angličany. A nyní jde jedna bojová vlna za druhou, ale je to pouhý bouřlivý příliv, který 

naráží na skalisko. Angličané se nehnou z místa. Rozhodnutí nastane, až někdo dostane pomoc. 

Na nedalekém obzoru se objevuje vojsko. „Konečně Grouchy,“ oddychne si císař, ale jsou to 

Prusové. A nyní konec. Angličané, posíleni, se vrhají na Francouze, kterým je jasno, že je 

všechno ztraceno. Jen několik minut a z obávané armády zbudou žalostné trosky, které mají jen 

touhu zachránit holý život. Jediný, kdo nic netuší ještě druhý den, je Grouchy, který stále dle 

rozkazu pronásleduje neviditelného nepřítele. Konečně se setká s prchajícím důstojníkem. 

Grouchy stojí bledý a nehybný, když slyší, že už není císaře, ani armády. Dobře ví, že to je jeho 

vina. Ví, že celý život jej bude pronásledovat vzpomínka na vteřinu, ve které svým váháním 

tolik prohrál. A nyní ukáže, ovšem pozdě, své schopnosti. Obklopen pětinásobnou přesilou 

                                                           
275 V originálu „posice“. 
276 Text v originálu pokračuje na následujících stranách pod textem Reportáž z ústavu kojenců. 
277 V originálu „inicitivy“.  
278 V originálu „vzdáleni“. 
279 Michel Ney (1769–1815) byl francouzský maršál.  
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provede své vojsko bez jediného výstřelu, beze ztráty jediného muže, bojištěm a zachrání tak 

Francii poslední zbytek jejího vojska. Ale na všechno už je pozdě. I když si dobude vysokých 

hodností, celý život jej provází temný stín rozhodující vteřiny u Waterloo, kdy měl možnost 

vyhrát vše a zatím svou váhavostí a nerozhodností ztratil vítězství, které by bylo změnilo běh 

dějin. 

           JARKA       

Reportáž z ústavu kojenců 

Dveře se otevřely a my tři vešly do pokoje maličkých. Je to naše Truda, jedna dívka se žhavým 

zájmem o dětskou výchovu a já. 

Uviděly jsme podél zdi asi deset bílých postýlek z latěk jako klec, jen hořejší strana chyběla. 

Otevřeným oknem proudil vzduch a světlo, všechny děti byly s maminkami na sluníčku. Jen na 

dvou lůžkách se rozvalovala miminka. Byla nemocná. Nakláněla jsem se nad nimi jako obryně 

a nadšeně jsem pozorovala okatá, bezmocná stvořeníčka. 

Měly tak malé nožičky a ručky, že jsem je bezděky přirovnávala k nejjemnějším lékařským 

nástrojům a jejich prstíky s růžovými dlaněmi k citlivým květům. Mohla jsem na nich oči 

nechat a na každém z nich jsem viděla nový půvab. Prošly jsme čtyřmi pokoji a v každém bylo 

několik dětí. Broukaly si něco pro sebe a zřejmě jim bylo dobře. Chtěly jsme o dětech zvědět 

trochu více a začla jsem se vyptávat naší průvodkyně. 

„Kolik je zde dětí, paní doktorko? A kolik vám jich odjelo transportem?“ 

„Celkem zde máme 220 dětí, z nichž 90 se jich narodilo zde. Transportem odjelo asi 40 dětí.“ 

„Měly zde děti nějakou nakažlivou nemoc?“ 

„Ano, hlavně střevní katar280 v létě roku 1942 a spalničky se zánětem plic. Nemoc jich zahubila 

asi 80.“ 

„Mění se zde hodně stav? A jaká národnost je tu zastoupena nejvíce?“ 

 „Průměrně zde máme vždy stejný počet dětí, 200 až 220. nejsilněji je zastoupen Protektorát, 

pak Německo, Holandsko, Dánsko.“ 

                                                           
280 V originálu „kathar“. 
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„Do kolika let mohou děti zůstat ve zdejším ústavě a v jakém stáří odcházejí do domova 

batolat?“ 

„Kojenci zde mají bydlet do jednoho a půl roku, ale bydlí průměrně dva roky, potom jdou to 

takzvaného „Kriechlingsheimu“281, kde jsou až do tří a půl až čtyř let.“ 

„Bydlí některé děti jen u rodičů?“ 

„Ano, asi pět nebo šest.“ 

„Je zde více děvčat nebo hochů?“ 

„Dříve více chlapců, teď naopak.“ 

„Víte u všech dětí, jak se jmenují?“ 

 „Ne vždy. Z Německa sem byly přitransportovány maličké úplně samy, jedno asi šestinedělní, 

šestnáctiměsíční a dvouletých již více. Všechny jsou beze jména a přesně zjištěného stáří.“ 

„Kolik je u vás lékařů a sester?“ 

„Doktorů máme sedm a jednu lékařku pro matky. Sester je tu 60 až 70 a pracují od sedmi ráno 

do sedmi večer s dvouhodinovou polední přestávkou.“ 

„Co jedí děti? 

„Máme zde takzvanou mléčnou kuchyň, kterou vede zvlášť školená sestra. Děti dostávají 

ponejvíce moučné, krupičkové, vločkové, zeleninové kaše, pudingy, brambory i maso.“ 

„Chybí něco vaším svěřencům?“ 

„Hlavně zelenina.“ 

„Jak dlouho zde kojí matka dítě?“ 

„V normálních dobách půl roku, ale zde kojí i rok. Samozřejmě dostává pak dítě i jiné jídlo než 

mateřské mléko – je přikrmováno. Kojenec dostává šestkrát až sedmkrát282 denně jíst, když je 

starší, čtyřikrát. Z počátku to bylo zlé. Matky nebyly zvyklé na nové poměry a neměly mléka. 

Dětem to hodně chybělo, protože mateřské mléko je velmi drahocenná a výživná látka.“ 

„Co jste dělali, když ho byl takový nedostatek? Pomáhali jste si nějak?“ 

                                                           
281 Z něm. – domov pro batolata.  
282 V originálu „6- až 7krát“. 
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„To se později vyvinulo tak, že matky mající hodně mléka pro své děti odstřikovaly ještě pro 

jiné, co přebývalo. Zato dostávaly odměnou dvojnásobné množství mléka kravského – tedy 

v některých případech až dva litry, reco, zvláštní výživnou polévku, ovšem mimo menáž, a 

týdně čtvrtinu kg margarinu a 30 dkg cukru. Třeba se to nezdá tak mnoho pro neterezínské lidi, 

ale my zde už to dovedeme ocenit. Je tu jedna uvědomělá matka, která má dítě v Praze u 

nežidovského otce a tady odstřikuje své mléko pro jiné děti. „Arbeitseinsatzem“283 jí byl udělen 

titul „Kojná Säuglingsheimu“.284 

Myslím, že tento název dává podnět k hlubokému přemýšlení o tragickém rysu těchto dvou 

slov. 

„Kdy se zde narodilo první dítě?“ 

„12. února 1942 – byl to chlapeček. Když si na to ještě teď vzpomenu, zamrazí mne. Nebylo tu 

žádných nástrojů nebo pomůcek k porodu. Bylo to v Drážďanských kasárnách, kde byl 

původně „Säuglingsheim“. Další dítě se narodilo 2. března, pak přijely děti brněnským 

transportem a dále už se rychle plnil a vzrůstal jejich počet až do nynějších požehnaných 220.“ 

„Kolik je kojenců v normálním ústavě?“ 

„Asi 60 až 70, protože více by si jich asi obyčejný smrtelník nevzal na svědomí. Jednak je to 

ohromná zodpovědnost a zadruhé takřka nepřehledná práce.“ 

„Jaký je zde denní řád?“ 

„Děti vstávají mezi šestou a půl sedmou hodinou, najedí se, lékařská vizita zpestří každé dlouhé 

ráno. V deset hodin je přesnídávka, pak jdou děti na procházku do dvanácti hodin. Potom 

obědvají. V jednu až půl druhou je důkladná prohlídka nemocných a občas všech dětí.“ 

„Jedí všechny děti dost, anebo je k tomu i zde musíte nutit?“ 

„Děti si nemohou uvědomovat, kde jsou, a proto jedí jen dle své chuti jako vždy, jen s tím 

rozdílem, že teď je to třeba suchý chléb. Podle výsledku můžeme pozorovat jen dobrý účinek 

na všech. Některé děti prospívají více a také lépe při menších kvantech jídla. Matky tomu 

málokdy uvěří a myslí si snad, že dětem nepřejeme, neboť dříve si opravdu málokterá matka 

uvědomovala naši nekonečnou trpělivost a uvědomělou lásku k maličkým, které bylo zapotřebí 

k tolik dětem, ve dne v noci, při tak nedokonalých pomůckách.“  

                                                           
283 Z něm. „Arbeitseinsatz“ – pracovní nasazení.  
284 Z něm. „Säuglingsheimu“ – domov pro kojence.  
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„Jaký je celkový vliv kolektivu na dětskou povahu?“ 

„Dobrý, neboť přestože tvrdím, že malé dítě má vyrůstat u matky, potvrzuje se nesporně, že 

společné bydlení se zrcadlí na dětech mnoha kladnými výsledky. Začíná mluvit sice trochu 

později než děti vychovávané u rodičů v kruhu dospělých, ale zato je dítě v kolektivu mnohem 

méně sobecké a rozmazlené. Uvědomuje si a vidí, že péče patří také jeho soudruhům, že není 

na světě jen ono samo.“ 

To byly asi všechny naše otázky a odpovědi na ně. Rozloučily jsme se se svou průvodkyní, 

která nás tak ochotně zasvěcovala do podrobností své těžké, ale radostné práce. 

            S. 

Několik slov o květinách 

Letos je Terezín zaplaven květy a dívky nosí je domů v hezkých kytičkách. U mnoha lidí je 

zvykem, že ke květům uměle vypěstovaným dávají polní. Neuvědomují si, že taková kytice 

znemožní uplatnění obou druhů květin a kazí vzhled celého pokoje. Představte si např. ve váze 

vedle kosatců kopretiny a zvonečky! Tu bylo hlavní věcí nastrčit květiny do nádoby bez ohledu 

na to, zda je to hezké a vkusné. Představte si, oč by bylo krásnější, kdyby ty stonky kosatců 

byly zvlášť. 

Evropané používají květin pouze jako dekorace a to nemá být. Mají nám představovat 

ztělesněnou přírodu a jaro. Musí však být vkusně uspořádány. Záleží mnoho na nádobě, ve které 

jsou květiny umístěny. Má být nenáročná, aby květina byla hlavním výrazem krásy. Uspořádání 

květin rozumějí nejvíce Japonci, kteří je řadí do vážného umění. To Evropané nedovedou a 

chápou jen zřídkakdy pravý vztah člověka ke květině. Měli bychom na seskupování květů a 

jejich umístění pohlížet jako na kousek výtvarného umění. Každá květina neb jejich soustava 

má z výtvarného hlediska oprávnění zastávat důležitou funkci jako obraz, který má estetickou 

hodnotu. 

Když sestavujete květiny, dělejte to vkusně a s láskou. Nesmíte ani zapomenout, že jakékoliv 

ozdoby a okrasy místnosti se mají přizpůsobit jejímu rázu. Musíme myslet na to, zda jde o pokoj 

starosvětský nebo moderní, vesnický nebo rokokový, a přizpůsobit se jeho stylu. 

U nás v domově jsme zařízeny jako v chatě a tak jsme si také přizpůsobily prosté dřevěné 

bedničky na květiny. Máme jich tu plno, protože je máme všechny tak rády. 
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Když se na ně zadívám ve všední šedý den, zasvitne mi v oku krásná půvabnost tvarů zázračné 

přírody. Náš jediný opravdový a nedovolený přepych, neboť volnost je už jen v tom, moci se 

dívat a dívat na ty fantastické hlavy přírody. 

            Hilda  

O výchově dětí 

„Jak se mají vychovávat děti – přísně nebo s láskou?“ 

Otázku, jak mi byla vámi položena, považuji za naprosto nesprávnou. 

Úkolem výchovy je, aby rozvíjela duševní, rozumové a tělesné vlastnosti dítěte tak, aby mohlo 

splniti požadavky, které na ně bude život klást. Vychovatel musí popřát přirozeným silám dítěte 

volný rozvoj a kde je nutno, plánovitě jej usměrňovat. Musí dávat dobrý příklad a být 

důsledným ve svých nařízeních. Přitom se setká někdy s potížemi, které vyžadují přísnosti. 

Zodpovědný vychovatel se táže při každém svém opatření: prospívá dítěti? Nesmí se ptát: líbí 

se dítěti? Jinak by z něho učinil strach z neoblíbenosti otroka dítěte. Podporoval by jeho 

nezpůsoby a připustil by z části ze slabosti, z části z pohodlnosti, aby z dítěte nevyrost užitečný 

člen společnosti. 

Vodítkem dobrého vychovatele je jen láska – je přísný i shovívavý z lásky k dítěti. 

            Juta 

Božena Němcová – čím je nám dnes 

Seděla jsem v trávě, v ruce knihu Babička a nevěděla jsem, zda spím, či bdím. Měla jsem 

takový spokojený pocit, že je vše v pořádku a nevědomky jsem na sobě cítila klidnost, 

vyzařující z vyprávění. Měla jsem čas si hovět v náručí vesničky, vdechovat vůni sena a 

přijímat chladný, opojný pocel lesů z Baruščiny Babičky.     

Den se chýlil ke konci, poledne k večeru a já pořád četla mírné české knihy: Jiráska, Němcovou, 

Vrbu, Baara. Nebyla jsem netrpělivá k rozvláčnému léčení událostí, ale kdyby se mne někdo 

zeptal, jak se mi to líbí, řekla bych: zdá se mi to jaksi pomalé, zatuchlé a v té zatuchlosti vše na 

jedno kopyto. 

A to byla ta chyba. 

Božena Němcová si toho první a nejméně zasloužila, aby byla oceňována na společné úrovni 

ostatních spisovatelů. Když jsem četla její knihy, z nevědomosti jsem je někdy přirovnávala 
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k svižnosti a tempu anglických a francouzských románů. Ale nepomyslila jsem přitom na vývoj 

a stáří těchto národů, tak dávných oproti našemu. A zajímat se někdy dokonce i o poměry a 

okolí básníkovo, to bylo přece příliš mnoho!! 

Božena Němcová, jak prudce životní zítřek, neochvějně prorážela překážky maloměšťácké 

nevědomosti. Jasně a zřetelně kladla čisté myšlenky a bojovala285 za ně moc a trpce. Teprve, 

když jsem přečetla její životopis od Fučíka a Halasovy286 básně na její křišťálově pevnou 

postavu a řeč, tu teprve jsem ji začala plně chápat. Teprve, když jsem poznala nechápající okolí, 

kde se měla zrcadlit její duše, poznala jsem plně její strasti a útrapy. 

Poznala jsem ve spisovatelce Babičky teprve teď cílevědomou bojovnici, prostou velkou ženu. 

            -j- 

Drobnohled 

Co děláme? Zpíváme v různých sborech, chodíme časně ráno cvičit, opakujeme literaturu, 

máme hodin angličtiny, francouzštiny a němčiny. Některé z nás se učí i v kroužcích mimo heim. 

Chodíme na cyklus prof. Zwickera287 o práci, na Schwarzkopfovy288 dějiny umění a na jiné 

přednášky. Jednou týdně nám vykládá Zdeněk Jelínek,289 jak číst a chápat moderní poezii. 

Co chystáme? Scény ze Shakespearových her, které přečteme s rozdělenými úlohami. Večer 

Boženy Němcové, který nám doplní její obraz, přinesený z dětství a ze školy. Večer o Číně, na 

kterém si přečteme některé krásné básně a povíme si něco o této zajímavé zemi a jejich 

obyvatelích. 

Fond vzniklý v době silného přílivu balíků velkých a malých funguje dobře i nyní, když jich 

dochází méně – a kdy se právě musí nejvíc osvědčit. Za dobu 1. – 30. 6. bylo vydáno sedmnáct 

balíčků.  

Tento sešit po delší přestávce je spojovacím článkem s dalšími čísly, které chystáme s novou 

chutí. V příštím čísle bychom chtěly nalézt odpověď na tyto otázky a přání: více o výchově. O 

                                                           
285 V originálu „bojoval“. 
286 Julius Fučík (1903–1943) vydal v roce 1940 knihu Božena Němcová bojující. František Halas (1901–1949) byl 

český básník a překladatel. Mezi jeho nejznámější díla patří Torzo naděje a Kohout plaší smrt. Autorka v textu 

zmiňuje jeho oslavný cyklus básní Naše paní Božena Němcová (1940).  
287 Bruno Zwicker (1907–1944) byl český sociolog a učitel. Poslední bydliště před deportací: Brno. Transport Ae, 

č. 464 (29. 03. 1942, Brno -> ). Transport Ek, č. 538 (28. 09. 1944, -> Osvětim). Zahynul. 
288 Nezjištěno. 
289 Zdeněk Jelínek (1919–1944) byl básník a dramatik, který v ghettu napsal hru Komedie o pasti. Transport AAt, 

č. 803 (23. 07. 1942, -> ). Transport Er, č. 938 (16. 10. 1944, -> Osvětim). Zahynul. 
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našich zkušenostech z domova a ze školy. Otázka trestů a odměn ve výchově. Náš názor na 

vztah mezi dětmi a rodiči. Poměr mladých lidí ke starým. Něco o moderním bydlení. 

Stěhování Holan. Kamarádka se vrátila z marodky. Zvykla si na den rozdělený spánkem, léky 

a vizitami.290 Na opatrné dávky a nemohla se hned vpravit do života, který plyne na heimu 

prudkými jiskřivými vlnkami. Bála se, že nechtěné drsnosti všedního dne ve střetnutí s její 

zvýšenou citlivostí by podkopaly přátelství. Rozhodla se proto, že se odstěhuje na cizí, lhostejný 

domov a odešla přes naše námitky a ujištění, že bychom uměly brát ohled na situaci 

rekonvalescentky. Neuplynulo však ani 24 hodin a naše dívka přichází a volá: „… mně se tolik 

stýská!“ a už je zase u nás. Je to malý doklad toho, že heim přece jen pro každou z nás hodně 

znamená – i se všemi svými nedostatky. Děvčata, zůstaňme pohromadě – v náladě dobré i zlé! 

 

OBSAH 

Úvodem          str. 1 

Píšeme           “5 

Uvozovky           “5  

Rozhodující vteřina         “6 

Z ústavu kojenců          “8 

O květinách          “10 

O výchově dětí         “10 

Božena Němcová dnes        “11 

Drobnohled          “12 

            

  

  

                                                           
290 V originálu „visitami“. 



95 
 

Seznam použité literatury a dalších zdrojů 

Bonaco. In: Židovské muzeum v Praze [online]. Dostupné z: 

http://collections.jewishmuseum.cz/index.php/Detail/Collection/Show/collection_id/ 

582 

Sekundární literatura: 

ADLER, H. G. Terezín 1941–1945. Tvář nuceného společenství II, Sociologie. Brno: Barrister 

& Principal, 2006. 

BARNETT, Correlli. Bonaparte. Překlad Jan Kozák. Brno: Jota s. r. o., 2005. 

BOŘKOVCOVÁ, Hana. Píšu a sešit mi leží na kolenou: deníky 1940-1946. 1. vyd. V Praze: 

Plus, 2011. 

BRÁZDIL, Radek. Časopis Bonaco. Literární a historický odkaz terezínských dívek. 

Diplomová magisterská práce. FF MU, Brno 2017.  

HÁJKOVÁ, Anna. The Last Ghetto. An Everyday History of Theresienstadt. Oxford, Oxford 

Universiy Press 2020. 

HARTMANN, Peter Claus. Francouzští králové a císaři v novověku: od Ludvíka XII. k 

Napoleonovi III. (1498-1870). Praha: Argo, 2005. 

HEINRICH, Christoph. Claude Monet: 1840-1926. Praha: Slovart, 2004. 

HOLÝ, Jiří. (ed.): Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století (Praha: 

Akropolis, 2016), 1048 s. 

KASPEROVÁ, Dana. Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín, 

Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010 

KOPEČEK, Martin. Gertruda Sekaninová-Čakrtová. Biografický portrét osobnosti 

československého veřejného života. Praha, 2013. Diplomová práce. Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy. Vedoucí práce Michal Pullmann.  



96 
 

KOVAŘÍK, Jiří. Waterloo, 2. díl: Poslední bitva: bitvy u Waterloo a Wavre. Třebíč: Akcent, 

2011.  

KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút, ORNEST, Zdeněk a KOTOUČ, Kurt Jiří. Je mojí vlastí hradba 

ghett? Básně, próza a kresby terezínských dětí. Praha: Aventinum, 1995. 

LAGUS, Karel, POLÁK, Josef. Město za mřížemi. Praha: Naše vojsko, 1964.  

LAMAČ, Miroslav. Vincent van Gogh. Praha: Odeon, 1966. 

MAKAROVA, Jelena Grigor'jevna. Pevnost nad propastí: já, děcko bloudící? Děti a učitelé 

v terezínském ghettu 1941–1945. Praha: TIMUC, 2009. 

OPELÍK, Jiří, FORST, Vladimír a MERHAUT, Luboš (eds.). Lexikon české literatury: 

osobnosti, díla, instituce. Praha: Academia, 1985 - 2008, 7 sv.  

REDLICH, Egon. Zítra jedeme, synu, pojedeme transportem: Deník Egona Redlicha z 

Terezína. Brno: Doplněk, 1995. 

SVOBODOVÁ, Kateřina. Terezínské dětské časopisy. In: Jiří Holý (ed.): Holokaust – Šoa – 

Zagłada v české, slovenské a polské literatuře. Praha: Karolinum, 2007. s 111-120 

TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století I. A-J. Praha; Litomyšl: Paseka, 

1999 

TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století II. K-P. Praha; Litomyšl: Paseka, 

1999 

Elektronické zdroje: 

Databáze obětí holocaustu [online]. Praha: Institut Terezínské iniciativy, 2007-2016. 

Dostupné z: https://www.holocaust.cz/ 

ČERNUŠÁK, Gracian, ŠTĚDROŇ, Bohumír a NOVÁČEK, Zdenko.  [online]. 

Československý hudební slovník osob a institucí, Sv. 2: M-Ž. Praha: Státní hudební 

vydavatelství, 1965. s. 701-702. [cit. 2022-02-20]. Dostupné také z: 

https://ndk.cz/uuid/uuid:86fb6580-0fd5-11e3-a616-5ef3fc9bb22f 

Dagmar Nebeská, roz. Poláčková (* 1926 †︎ 2010). Paměť národa [online]. [cit. 2022-02-20]. 

Dostupné z: https://www.pametnaroda.cz/cs/nebeska-roz-polackova-dagmar-20070715-0 

https://www.holocaust.cz/
ttps://www.pametnaroda.cz/cs/nebeska-roz-polackova-dagmar-20070715-0


97 
 

DE LOLLIS, Cesare. Život Kryštofa Kolumba.  [online]. Praha: Melantrich, 1992. [cit. 2022-

03-14]. Dostupné také z: https://ndk.cz/view/uuid:a5bad5e0-e91c-11e6-8a71-

005056827e52?page=uuid:0b7da860-fee1-11e6-97b4-5ef3fc9ae867  

EFFENBERGER, Vratislav. Henri Rousseau.  [online]. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury a umění, 1964. [cit. 2022-02-20]. Dostupné také z: 

https://ndk.cz/view/uuid:aa01f390-f8c1-11e6-8830-005056827e51?page=uuid:f8157ed0-

10db-11e7-9d16-005056825209 

HRALA, Milan. (ed.). Slovník spisovatelů: Sovětský svaz.  [online]. Praha: Odeon, 1977. [cit. 

2022-02-20]. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:313aaaf0-1c1b-11e3-b79f-

5ef3fc9bb22f 

CHASTEL, André, MINERVINO, Fiorella. Georges Seurat.  [online]. Praha: Odeon, 1982. 

[cit. 2022-02-20].  Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:f5154490-2e2b-11e3-b79f-

5ef3fc9bb22f 

KARLSSON, Gunilla. M Axel F Munthe. The database of the Dictionary of Swedish National 

Biography [online]. Svenskt biografiskt lexikon [cit. 2022-04-12]. Dostupné z: 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8548 

KUNA, Milan. Schächter, Rafael. In: Český hudební slovník osob a institucí [online]. Brno: 

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2009 [cit. 2022-01-10]. 

Dostupné z: 

https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=reco

rd.record_detail&id=7655 

MÁCHA, Karel Hynek. (ed.). Máj.  [online]. V Praze: nakladatelstvím O. Pyšvejce, 1911. s. 

[4]. [cit. 2022-04-01]. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:90f24037-ee01-41b9-8cda-

f40f9f9cb4af 

NOVÁK, Otakar. (ed.). Slovník spisovatelů: Francie, Švýcarsko, Belgie, 

Lucembursko.  [online] Praha: Odeon, 1966. [cit. 2022-03-18]. Dostupné také z: 

https://ndk.cz/uuid/uuid:ed57a790-69fb-11e4-8c6e-001018b5eb5c 

RÁKOS, Petr. (ed.). Slovník spisovatelů: Maďarsko.  [online]. Praha: Odeon, 1971. [cit. 

2022-02-20]. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:7dc1b540-f799-11e2-9439-

005056825209 

https://ndk.cz/view/uuid:aa01f390-f8c1-11e6-8830-005056827e51?page=uuid:f8157ed0-10db-11e7-9d16-005056825209
https://ndk.cz/view/uuid:aa01f390-f8c1-11e6-8830-005056827e51?page=uuid:f8157ed0-10db-11e7-9d16-005056825209
https://ndk.cz/uuid/uuid:313aaaf0-1c1b-11e3-b79f-5ef3fc9bb22f
https://ndk.cz/uuid/uuid:313aaaf0-1c1b-11e3-b79f-5ef3fc9bb22f
https://ndk.cz/uuid/uuid:f5154490-2e2b-11e3-b79f-5ef3fc9bb22f
https://ndk.cz/uuid/uuid:f5154490-2e2b-11e3-b79f-5ef3fc9bb22f
https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=7655
https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=7655
https://ndk.cz/uuid/uuid:90f24037-ee01-41b9-8cda-f40f9f9cb4af
https://ndk.cz/uuid/uuid:90f24037-ee01-41b9-8cda-f40f9f9cb4af
https://ndk.cz/uuid/uuid:ed57a790-69fb-11e4-8c6e-001018b5eb5c


98 
 

RAVELIN XIV. In: Pevnost Josefov [online]. [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: 

http://www.pevnostjosefov.cz/portfolio/ravelin-xiv/ 

STŘÍBRNÝ, Zdeněk a PROCHÁZKA, Martin. (ed.). Slovník spisovatelů: Anglie, Afrika, 

Austrálie, Indie, Irsko, Kanada, Karibská oblast, Nový Zéland, Skotsko, Wales.  [online]. 

Praha: Libri, 1996. [cit. 2022-02-20]. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:19f56720-

9675-11e3-8b69-005056825209 

Taussig, Leo. 1884-1944. Středočeská vědecká knihovna v Kladně [online]. [cit. 2022-03-25]. 

Dostupné z: https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0320592-Taussig-Leo-

18841944/?iset=1&qt=mg 

Periodika 

Historie a vojenství: Časopis Historického ústavu Armády ČR. [online]. Praha: Naše vojsko, 

04.1997, 46(2). s. 156-161. [cit. 2022-01-10]. Dostupné také z: 

https://ndk.cz/uuid/uuid:1aff3330-05fc-11e8-816d-5ef3fc9bb22f 

Nové přírůstky do oddělení holocaustu. Zpravodaj Židovského muzea v Praze. [online].  

Praha: Židovské muzeum v Praze, 2001, 4, str. 2. [cit. 2022-02-11]. Dostupné také z: 

https://c.jewishmuseum.cz/files/obsah/zpravodaj/ZPRAVODAJ2001_4.pdf 

  

http://www.pevnostjosefov.cz/portfolio/ravelin-xiv/
https://ndk.cz/uuid/uuid:19f56720-9675-11e3-8b69-005056825209
https://ndk.cz/uuid/uuid:19f56720-9675-11e3-8b69-005056825209
https://ndk.cz/uuid/uuid:1aff3330-05fc-11e8-816d-5ef3fc9bb22f


99 
 

Přílohy 

Příloha č. 1: Jiří Wolker  

 

Příloha č. 2: Kresba zátiší na samostatné straně 

 

 



100 
 

Příloha č. 3: Křížovka v rubrice Veselý koutek 

 

Příloha č. 4: Kresba k textu Marné volání  

 

Příloha č. 5: Kresba dětí z Białystoku 

 



101 
 

Příloha č. 6: Kresba k textu Itálie v Terezíně 

 

Příloha č. 7: Kresba chlapce  

 

Příloha č. 8: Kresba deníku 

 



102 
 

Příloha č. 9: Kresby součástí rubriky Veselý koutek 

 

Příloha č. 10: Kresby součástí rubriky Veselý koutek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Příloha č. 11: Kresba špinavého pokoje 

 

Příloha č. 12: Kresba Hlad 

 

 



104 
 

Příloha č. 13: Kresba Ideální poslech přednášky 

 

Příloha č. 14: Kresba pošty  

 



105 
 

Příloha č. 15: Kresba noční můry 

 

Příloha č. 16: Zátiší uměleckých potřeb 

 



106 
 

Příloha č. 17: Mapa Terezína 

 

Příloha č. 18: Informace o knihovně 

 

 



107 
 

Příloha č. 19: Kresba knihovny 

 

 

Příloha č. 20: Rubrika Veselý koutek 

 



108 
 

Příloha č. 21: Inzerát a křížovka v rubrice Veselý koutek 

 

Příloha č. 22: Dvě kresby v rubrice Veselý koutek 

 



109 
 

Příloha č. 23: Kresba Vlaštovky 

 

Příloha č. 24: Kresba ušní ambulance 

 

 



110 
 

Příloha č. 25: Kresba k textu Referát o diskuzním večeru 

 

Příloha č. 26: Kresba Návrh ing. Monathové 

 



111 
 

 

Příloha č. 27: Kresba k vytvoření pohádky nebo povídky 

 

Příloha č. 28: Výstřižek z noviny 

 



112 
 

Příloha č. 29: Kresba akvária v rubrice Drobnohled 

 

Příloha č. 30: Kresba hudebního zátiší 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Příloha č. 31: Komiks Špulík + Martík v rubrice Veselý koutek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Příloha č. 32: Výstřižek z novin a křížovka v rubrice Veselý koutek 

 

 

 

 

 



115 
 

Příloha č. 33: Kresba sedmi smrčků na Šumavě 

 

Příloha č. 34: Kresba sprchování 

 


