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        Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla 

největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem, byla 

založena na Himmlerův rozkaz z 27. dubna 1940 v blízkosti polského 

městečka Oświecim. První vězňové - především Poláci věznění z poli-

tických důvodů - sem byli zavlečeni v červnu 1940 a byli využíváni 

zejména k nelidské práci. Nad hlavní bránou osvětimského tábora sto-

jí nápis „Arbeit macht frei!“.  

      Tento tábor nás přivítal na svoji návštěvu v pondělí 17. června. Vy-

razili jsme brzy ráno z Prahy.  Do Osvětimi jsme dorazili kolem půl 

druhé odpoledne. Rozdělili jsme se do dvou skupin a každá skupina 

dostala svého průvodce. Průvodci nám rozdali sluchátka, ve kterých 

jsme slyšeli to, co oni říkali. Bylo to z důvodu velké početnosti  
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návštěvníků koncentrač-

ního tábora v Osvětimi.  

V prvním táboře jsme 

strávili asi dvě hodiny. 

Bylo neskutečné vedro. 

Procházeli jsme táborem 

a viděli jsme místa, kde 

byli ubytováni vězni - Židé, Slované a další skupiny lidí, které byly 

nepohodlné pro nacisty. Zaujala nás místa, kde vězni spali. Zhlédli 

jsme, jak vypadaly umývárny, záchody, obytné domy. Průvodci nás ta-

ké zavedli do cel smrti, mučicích místností a s pietní vzpomínkou jsme 

stanuli u tzv. STĚNY SMRTI.  

       S rozpaky jsme vstupovali do plynové komory, která působila dě-

sivým dojmem. Dozvěděli jsme se, jak vypadal takový příjezd vězňů do tá-

bora. Seznámili nás s tím, co všechno musel vězeň po příjezdu do tábora ab-

solvovat. Měli jsme možnost vidět věci, které po vězních zůstaly, co jim bylo 

odebráno.  

Díky velkému 

vedru jsme 

mohli na vlastní 

kůži zažít, jak 

se asi uvěznění 

lidé cítili v jed-

notlivých míst-

nostech.  
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Po ukončení prohlídky tábora jsme se přesunuli 

do Ostravy, kde jsme přespali v Orlovně. V úterý 

ráno jsme přejeli do Holešova, kde nás zaujala ži-

dovská synagoga.  

Kolem poledne jsme dorazili do Třebíče. V Třebíči 

jsme navštívili baziliku sv. Prokopa. Byl tam pří-

jemný chládek. Navštívili jsme židovský hřbitov a 

židovskou synogogu, podívali jsme se do takového 

typického židovského domečku, který byl stylově 

zařízen. 

Večer jsme se znaveni vrátili do Prahy.  

Myslím, že to byl celkem zajímavý výlet. 

 

                                                                                 Tereza Jelenová, 9.B                                           
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1/ Jste z věřící rodiny? 

Ano, pocházím z katolické rodiny. 

 

2/ Jaké je vaše křestní jméno? 

   Moje křestní jméno je Jarmila. 

 

3/ Kdy jste uvěřila v Pána Ježíše? Kdy jste byla poprvé u svatého 

přijímání? 

 V deseti letech, na základní škole. 

 

4/ Jak jste se stala voršilkou? Kolik vám bylo let? 

 Bylo mi 27 let. Členkou Řádu svaté Voršily jsem se stala po přihlášení 

do řádu, počáteční formaci a po složení řeholních slibů. 

 

5/ Bránila vám vaše rodina vstoupit do řádu? 

  Nebránila, ale radost všichni neměli. 

 

6/ Je zajímavé být voršilkou? 

 Je to zajímavé dobrodružství ve víře a lásce k Pánu Bohu. Každodenní 
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 úsilí v hledání Boží vůle a její naplnění. 

 

7/ Máte ráda lidi? 

   Ano. 

 

8/ Čím jste chtěla být jako malá? 

  V době školní docházky - učitelkou. 

 

9/ Zažila jste druhou světovou válku? 

  Ne, narodila jsem se po válce. 

 

10/ Kolikrát za týden chodíte do kostela? 

 Pokud nejsem nemocná, tak denně. 

 

11/ Co ráda děláte?  

  Ráda dělám mnoho věcí a hlavně to, co zvládám bez těžkostí. 

 

12/ Jak se cítíte v Praze? 

V Praze se cítím jako ve velkoměstě. Pocházím z venkova a tomu bych 
dala přednost. 
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13/ Jak se cítíte potom, kdy zemřela sestra Věra? 

  Když nám odejde blízký člověk, tak je to vždy bolest a ztráta. 

14/ Máte ráda tuto školu? 

Určitě ano. Školu mám ráda. Ráda mám zejména ty, kteří v ní s námi 

spolupracují. 

15/ Co byste ve škole změnila, kdybyste byla ředitelkou? 

To je těžká otázka. V této chvíli nevím. 

16/ Chodila jste do křesťanské školy? 

Ne. Za mého mládí u nás křesťanská škola nebyla. 

17/ Na co se těšíte? 

Těším se na každý nový den, který je mi dopřán jako velký dar a mohu 

v něm pracovat a chválit Pána ve společenství sester i blízkých lidí. 

  

                                  Děkujeme za rozhovor. 

 

                                                                          žáci 3. A 
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V GALERII NA SCHODECH JE VÝSTAVA OBRAZŮ PANA LAMRA. 

OBRAZY ZOBRAZUJÍ RŮZNÉ BIBLICKÉ PŘÍBĚHY, NAPŘ. O MAR-

NOTRATNÉM SYNOVI, ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA. VÝ-

S T A V U  J S M E ZHLÉDLI JAKO TŘÍ-

DA . PAN LAMR NÁM VYSVĚTLOVAL, CO NĚ-

KTERÉ Z OBRAZŮ ZNÁZORŇUJÍ, PODLE 

ČEHO JE MALOVAL, JAK JE MALOVAL. ZA-

UJALY MĚ OBRAZY, KTERÉ BYLY VYTVOŘE-

NY Z RŮZNÝCH SLOV NEBO TEXTŮ. PAN LAMR NÁM TAKÉ UKA-

ZOVAL NÁČRTY, PODLE KTERÝCH OBRAZY MALOVAL. VÝSTAVA 

MĚ ZAUJALA A OBRAZY SE MI LÍBILY. 

  

                                                                                              MARUŠKA FRIČOVÁ, 8.A 
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  Královské stříbření  
      v Kutné Hoře 
 

 

      Ve dnech 22. až 23. června se konala v Kutné Hoře každoroční go-

tická slavnost, která připomínala slavné tradice královského města. 

České královské  město 

se díky velkolepému 

scénáři slavností navra-

cí až na začátek 15. 

století. Celé to začíná 

fiktivním příběhem pří-

jezdu a vzácné přítom-

nosti českého a řím-

ského krále Václava IV. 

s jeho dvorem. Aktéři i diváci navracejí se do doby, kdy bylo město 

stříbra na  svém vrcholu.  

           Když konečně zazněly fanfáry a rozvášnil se dav, král přijel. 

Nejdříve šli různí kejklíři, pak pážata a mezi nimi pod slunečníkem  



10  

 

král. Za ním rytíři a princezny  

či jiní urození hosté. Slavnost 

začala. Po uvítacích tancích 

král všechny přivítal, požehnal 

jarmarku.  

Konaly se turnaje, souboje, ale 

k vidění byla i krasojízda a tance. Večer bylo umělecké vystoupení, na 

kterém bylo možno zhlédnout propojení tance a boje. Na závěr byl 

odpálen velký ohňostroj. 

        Druhý den zahájila mše svatá v chrámu sv. Barbory. Pak se opět 

slavilo. Když král přišel, neměl moc dobrou náladu. Rytíři šli slavit do 

hospod a jejich hádky rušily měšťany. Ti, kteří chtěli, mohli svůj spor 

vyřešit soubojem. Po těchto bojích nastal opět klid. Tancovalo se až 

do „koulené“, což je středověký sport. Hraje se s míčem o průměru 2 
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metry a s polštáři na mlácení. Míč se musí co nejrychleji dokoulet do 

branky, polštáři můžete zneškodnit nepřítele. Po koulené byl další tur-

naj, pak byla slavnost ukončena. Tak zase za rok. 

                                                                                   Dominik Zenkl, 7.B 

                                                                           

   

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
  Děkujeme sestrám      
voršilkám z Kutné  
Hory za poskytnutý 
přístřešek !!! 
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