
HOLOCAUST A EXTREMISMUS 

 Na konci února 2016 navštívil naši školu pan Pavel Pakosta z organizace ICEJ, 

Mezinárodního křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě, která se věnuje seznamování žáků 

s projevy antisemitismu a extremismu v dnešní kultuře. 

 V první části přednášky nám zprostředkoval příběh Otty Wolfa a jeho Deníku. 

Dozvěděli jsme se, že to byl patnáctiletý chlapec, jehož rodina bydlela v Tršovicích u Přerova, 

po vzniku protektorátu neodešli do Terezína, ale skrývali se nedaleko obce Zákřov na Moravě 

až do chvíle, kdy samotného Ottu zatklo gestapo. On byl ale tak charakterní, že navzdory 

mučení neprozradil úkryt své rodiny, což jej stálo život. 

 Dále jsme se seznámili s rasistickou politikou nacistů, kteří pronásledovali židovský 

národ až do krajnosti, o čem svědčí koncentrační (Mauthausen) nebo vyhlazovací (Osvětim) 

tábory. 

 Připomněli jsme si i příběh Nicolase Wintona, „spravedlivého mezi národy“, který 

zachránil 669 dětí z Československa před vypuknutím II. světové války. I někteří občané 

Československa mohou s hrdostí nosit tento titul, který uděluje památník Jad Vašem 

v Jeruzalémě těm lidem, kteří zachránili občana židovské národnosti před transportem do 

koncentračního tábora. 

 Ve druhé části přednášky nás pan Pakosta seznámil s novým nebezpečím pravicového 

extremismu, který reprezentuje hnutí Národní odpor i další organizace. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 Ve středu 24. 2. 2016 se uskutečnila přednáška o vyvražďování Židů- Holokaustu, 

kterou nám prezentoval pan Pakosta. Velmi se mi líbil jeho projev, argumenty a souvislé 

pravdivé věty. V tomto období to určitě nebyla lehká doba a ne každý toto kapitolu 20. století 

rád poslouchá. Nejvíce mě zaujaly výklady o nástupu Hitlerovi moci,  koncentračních 

táborech a  systematickém vyhlazování Židů v Evropě. Smutné bylo číslo o zabitých Židech a 

vojácích za II. světové války. Určitě musíme zabránit, aby se v budoucnu taková hrůzná 

událost již neopakovala.  

Martin Gregor 

  Toto dějepisné téma nepatří k mým nejoblíbenějším. Nemám ráda násilí v jakékoliv 

podobě a toto bylo opravdu nelidské. Z tohoto důvodu se nezúčastním ani plánované exkurze 

v Osvětimi. 

         Informace, které  jsem se dozvěděla od pana přednášejícího, doplnily mé vědomosti. 

Výklad byl doplněn fotkami a videi. Přednáška byla zajímavá a zanechala mi mnoho témat 

 k přemýšlení.  

Klára Navrátilová 

 

 

 Přednáška se mi líbila, ale některé fotky, hlavně to video pro mě bylo moc drastické  

a nechtěla bych něco takového někdy prožít. Byla velmi zajímavá, zvláště některé věci, které 

jsem se teprve dozvěděla, například kolik tam zemřelo dětí. Byla velice naučná k hodině 

dějepisu. Pan Pakosta byl velmi příjemný a dokázal to všechno dobře povyprávět. 

Marie Hořínková 

 

 Na tuto přednášku jsem se moc těšil, protože se jedná o téma 2. sv. války. Prezentace 

byla celkem smutná, neboť fotky, které jsme shlédli, byly drastické a plné utrpení nevinných 

lidí. Jsem rád, že jsem se o holocaustu dozvěděl víc a určitě bych rád viděl nějakou další 

přednášku na podobné téma. 

Adam Novák 



Jak už to bývá zvykem, každý rok navštíví naši školu Pan Pavel Pakosta a seznámí žáky 

deváté třídy s antisemitismem a holocaustem, probíhajícím během druhé světové války. 

 

Pan Pakosta nás nejprve seznámil se základními informacemi a pojmy, co se holocaustu 

týče, a tím vyzkoušel naše znalosti získané z hodin dějepisu. Po té nám vylíčil, jak se za druhé 

světové války stavěli Němci k židům, jak je nenáviděli a měli v plánu je všechny do jednoho 

vyhladit.  

 

Antisemitismus zasáhl všechny oblasti, kam až sahala Hitlerova moc, a tak se dotkl i 

Protektorátu Čechy a Morava. Postupně u nás docházelo k utlačování Židů, byli zbaveni 

většiny svých práv, nesměli chodit do biografů, židovské matky si s dětmi mohly hrát pouze 

na hřbitově, postupně jim byl zabaven majetek, po té museli být označeni žlutou hvězdou a 

hromadně byli všichni transportováni do Terezína (ghetto). Odtud pak byli odváženi 

v dobytčích vagonech do koncentračních a vyhlazovacích táborů.  

 

 Pan Pakosta věnoval pozornost jednomu z nejhorších – Osvětim. Zde stála továrna na 

smrt. Většinu lidí ani nenapadlo, že je čeká pouze pár dní života, ostatně podmínky, v nichž 

žili, byly naprosto strašné. Mezi životem a smrtí rozhodovalo třeba jen pár slupek od brambor. 

A spousta lidí právě zahynula na vyčerpání z těžkých prací, na hlad či na nemoci. Kdo se na 

ranním nástupu nezdál dozorcům „práceschopný“, byl zastřelen. To byl Hitlerův plán na 

vyhlazení Židů. V plynových komorách bylo možné zabít až 10 000 lidí. 

Celkem v Osvětimi zahynulo nejméně 1,3 milionů lidí. Za celkový počet obětí 

holocaustu se pokládá 10 milionů lidí, důkazy máme na 6 milionů. A aby se na tuto hrůznou 

věc nezapomnělo, řekl nositel Nobelovy ceny míru Elieh Wiesel: 

 

“Zapomenout znamená zabít všechny oběti podruhé.“ 

 

Přednáška byla perfektně propracovaná, doprovázely ji spousty obrázků a ukázek. 

Věřím, že je velkým přínosem jak pro mě, tak pro moje spolužáky a je dobře, že se o 

takových věcech stále mluví a připomínáme si je. Jen tak totiž můžeme zabránit, aby se 

taková věc již nikdy neopakovala. 

Lukáš Pilčík 

 

 

Zpracovala paní učitelka Michaela Blahová 

 


