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Člověk je připraven a ochoten 
přijmout jakékoliv utrpení, jakmile 
a dokud je schopen v něm vidět 
nějaký smysl. 
 

SAMAŘSKÁ ŽENA  
historické pozadí,země, hodina, Ježíš, 

sklenice vody, studna, poušť, lvi, 
Sychar, židé a samařané, vědro, 

Jákob, Jeruzalém, Galilea, Judsko 
 

 

Když se vrátil z koncentračních táborů, 

zjistil, že nejbližší členové jeho rodiny 

válku nepřežili. Jeho otec zemřel v 

Terezíně, jeho matka a bratr v 

Osvětimi, jeho žena zahynula v táboře 

Bergen-Belsen. Holocaust tak z jeho 

nejbližších přežila jen jeho sestra, která 

se zachránila emigrací do Austrálie. 

Ještě v roce 1945 sepsal knihu A přesto 

říci životu ano.O rok později začal vést 

neurologickou kliniku ve Vídni, kde 

pracoval až do roku 1971.V roce 1947 

si vzal svou druhou ženu, Eleonoru 

Katharinu Schwindt. Byla to katolička, 

a tak manželé chodili jak do kostela, 

tak do synagogy, a slavili jak Vánoce, 

tak chanuku. Měli spolu dceru 

Gabrielu, která se stala dětskou 

psycholožkou. V roce 1955 získal titul 

profesora neurologie a psychiatrie na 

vídeňské univerzitě. Založil také 

Rakouskou lékařskou společnost pro 

psychoterapii. V roce 1961 se stal 

hostujícím profesorem na Harvardově 

univerzitě, ale přednášel a vedl 

semináře na řadě dalších univerzit po 

celém světě. Obdržel 29 čestných 

doktorátů. Publikoval 39 knih, které 

byly přeloženy do 40 jazyků. Jeho 

američtí příznivci koncem 70. let 

založili v Berkeley Logoterapeutický 

institut (Viktor Frankl Institute of 

Logotherapy). Zemřel na srdeční 

selhání ve věku 92 let. 

Anketa: 
 

1. Kolik má okres 
Děčín Gymnázií? 

2. Vyjmenuj tři 
papeže. 

3. Kdo je ministrem 
školství? 

4. Jak se jmenuje pan 
starosta? 

5. Nejvyšší hory 
Lužických hor 

6. V kolik vychází zítra 
slunce? 

 Hry: 
1.mixér, Bond, toust a slon 

 
 
Všechno, co se uskuteční, se 
zvěční 
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21. 3. 2013 

Samařská žena 

Ježíš, unaven cestou, se posadil u 

Jákobova pramene. Bylo kolem poledne. 

Tu přichází samařská žena, aby načerpala 

vodu... 

 

Psychohry   

Prasátko 

Kostka 

Bunny 

Anketní otázky 

Seřaď následující zvířata podle vlastních 
preferencí: 

 Kráva 

 Tygr 

 Ovce  

 Kůň 

 Prase 

Co dělaly dvě panny na Bošileckým 
mostku? 

Z jakého filmu je tato hláška: „Je to sice 
dál, ale za to horší cesta!“ a kdo jí řekl? 

Z jakého filmu je tato hláška: „Tak kde je 
ten prďola co tady čepuje to pivo“? 

Jaké je vaše neoblíbenější období? 

 

W. E. Frankl 

Byl to žid, narodil se 26. Března 1905 ve Vídni a tam také 

umřel 2. září 1997. Rakouský neurolog a psychiatr, 

zakladatel existenci analýz a logoterapie. 
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