NÁŠ ČERVNOVÝ DEN V TEREZÍNĚ
V pátek 16.6.2017 se vybraní žáci tříd 8. B a 9.
B zúčastnili historického zájezdu s cílem
návštěvy židovského památníku v Terezíně.
Dvacetičlenná skupina využila nabídky místního
nadšence této tématiky pana Lukáše Lva, který
nás v úvodu naší akce, která měla přinést nové
poznatky o židovské otázce, zavedl na tzv.
terezínskou půdu, temné místo, kde je soukromá
expozice
věnována
židovskému
ghettu
v Terezíně z dob druhé světové války, jenž je
doplněná autentickými úkazy z dob, kdy na této
půdě přežívali židé z terezínského ghetta.
Druhou zastávkou byl památník Terezín, který
nám díky dobovým záběrům a dokumentům
pomohl přiblížit pobyt židů v Terezíně během
druhé světové válce. Při přesunu z náměstí
v Terezíně jsme se díky shodě náhod setkali a
mohli pozdravit s jednou z osob, která byla vězněna právě v Terezíně.
Tato okolnost ještě více umocnila naší cestu za poznáním nedávné historie. Paní Doris
Grozdanovičová (*1926), která pobývala v židovském ghettu v Terezíně od roku 1940
až do konce druhé světové války vypadala na svůj věk a současných 91 let velice
svěže.
V druhé části exkurze jsme
navštívili
Terezínské
krematorium, ve kterém bylo
v rámci
nacistického
řešení
konečné otázky židů spáleno asi
30 000 osob hlásících se
k judaismu, z nichž necelých
10 000 bylo pohřbeno právě zde a
to i několika masových hrobech,
které jsou součástí tohoto místa.
Pro všechny šlo bezpochyby o
nejemociálnější
místo
naší
návštěvy, kdy v jedné velké hale
vidíte pouhé dvě věci. Pitevní stůl a pece na spalování obětí.

Abychom se na cestu zpět lehce oprostili od
událostí, které zůstanou součástí jedné
z nejbrutálnějších událostí lidských dějin
zavedl nás průvodce do podzemních chodeb
pevnosti Terezín, která byla vystavěna
v rozmezí let 1780-1790 za vlády Josefa II.,
syna Marie Terezie. Komplex podzemních
chodeb jejichž celková délka dosahuje 30 km
byla tím správným zakončením naší akce.
Účastníci měli možnost projít část chodeb,
orientovat se v prostoru i místech, kde mnoho
světla nebylo. Tato závěrečná pasáž nádherně
ukázala nejen dokonalost systému obrany z 18.
století, ale i dnešní lidskou přetechnizovanou
dobu, kdy v místech, kde není signál
mobilních operátorů byly někteří účastníci
doslova bezmocně odříznuti od světa.
Děkuji tímto panu Lukáši Lvovi za příjemně strávený den, i když slovo příjemně není
v tomto případě úplně na místě. Jeho expozici terezínská půda, stejně tak všem
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