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O  LETO·NÍM  SNùMU

TEREZÍNSKÉ  INICIATIVY
Jifií Steiner

T
entokrát se snûm Terezínské iniciati-

vy sv˘m uspofiádáním v mnohém li-

‰il od pfiedchozích. UÏ v bfieznu le-

to‰ního roku obdrÏeli v‰ichni ãlenové ná‰

ãasopis Terezínská iniciativa ã. 21, kter˘

popisoval aktivity pfiedsednictva, jeho ãle-

nÛ, komisí a institucí, které se na ãinnosti

Terezínské iniciativy podílejí. Tyto zprávy

umoÏnily v‰em úãastníkÛm snûmu sezná-

mit se pfiedem s fiadou informací.

Ve ãtvrtek 18. dubna se Majakovského

Velk˘ sál zaplnil úãastníky snûmu. Krátce

po desáté se ujal slova ãlen pfiedsednictva

TI Felix Kolmer, kter˘ pfiedev‰ím vyslovil

radost z toho, Ïe jsme se setkali v takovém

mnoÏství. Dále pak uvítal hosty snûmu –

pfiedsedkyni âeského svazu bojovníkÛ za

svobodu Andûlu Dvofiákovou, pfiedsedu

SdruÏení osvobozen˘ch politick˘ch vûzÀÛ

a pozÛstal˘ch Oldfiicha Stránského, pfied-

sedu PraÏské Ïidovské obce Ing. Tomá‰e

Jelínka, Doc. Vojtûcha Blodiga, námûstka

fieditele Památníku Terezín, Dr. Jarosla-

vu Milotovou, fieditelku Institutu Terezín-

ské iniciativy, Dr. Tomá‰e Broda z BBC,

zástupce Hidden Child, na‰e milé hosty

z Francie a dal‰í.

Dr. Felix Kolmer pak poÏádal pfiítomné,

aby povstali a uctili tak památku tûch,

ktefií se nedoÏili dne‰ního dne, a to jak

tûch, ktefií zahynuli v koncentraãních tábo-

rech, tak tûch, ktefií nás opustili pozdûji.

Slovo poté postupnû dostali hosté snûmu:
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ING. TOMÁ· JELÍNEK
se vûnoval spolupráci ÎNO a TI. Pfiipomenul, Ïe obec poskytla

TI nové prostory v Jáchymovû ulici a umoÏnila tak lep‰í podmín-

ky pro její ãinnost. Pfiipomenul také v˘znam spolupráce TI s Ïidov-

skou ‰kolou v Belgické ulici. Nadaãní fond obûtem holocaustu spo-

lupracuje s TI i tím, Ïe pro leto‰ní rok poskytl grant na projekty pro

ãeské ‰koly. ÎNO pfiipravuje pro leto‰ní rok dal‰í programy v so-

ciální oblasti.

DOC. VOJTùCH BLODIG
úvodem podûkoval TI za soustavnou péãi, kterou poskytuje uÏ

dlouhá léta Památníku Terezín. V loÀském roce byla mimo jiné

otevfiena nová expozice Muzea ghetta. Ocenil podíl ãlenÛ Terezín-

ské iniciativy, zejména vzpomnûl Miroslava Kárného, kter˘ aktiv-

nû spolupracoval a prosazoval pomoc Institutu Terezínské inicia-

tivy. Upozornil na dokonãení dal‰ího velkého projektu otevfiení

ãeské expozice v Osvûtimi, které se uskuteãní 8. kvûtna. ZdÛraz-

nil velk˘ v˘znam vzdûlávací ãinnosti, semináfiÛ pro uãitele i mlá-

deÏ, jichÏ se aktivnû a osobnû úãastní fiada ãlenÛ TI a na které TI

finanãnû pfiispívá. Semináfie uãitelÛ mají velk˘ vliv na prudk˘ vze-

stup náv‰tûvnosti mládeÏe v Terezínû.

OLD¤ICH STRÁNSK¯
informoval o aktuální situaci v od‰kodnûní. U otrock˘ch prací

se situace zkomplikovala, protoÏe koncem roku pfii‰lo je‰tû dal‰ích

18 000 pfiihlá‰ek. Na‰e kanceláfi musela tyto pfiihlá‰ky zpracovat,

aby se ukázalo, kdo má a kdo nemá nárok. Vût‰ina nov˘ch Ïada-

telÛ tento nárok zfiejmû nemá, ale pfiihlá‰ky musí b˘t zpracovány

v‰echny. Pokud jde o politické vûznû, základní ãástku jiÏ v‰ichni

obdrÏeli. Se zbytkem je tfieba vyãkat, zda peníze urãené pro âes-

kou republiku jsou dostateãné. TakÏe snad kolem letních prázdnin

bychom mohli tuto ãástku dostat. SloÏitûj‰í je situace u dûdictví,

kde budou ãástky zfiejmû kráceny. U otvírací doloÏky jsou stano-

veny skupiny, ãástky pro nû jsou vûcí finanãní bilance. Pokud jde

o sociální projekt, zfiejmû v‰ichni jiÏ peníze dostali, i kdyÏ trochu

ménû, vzhledem k silné korunû.

Po projevech hostÛ pfiednesla Dagmar Lieblová zprávu

o ãinnosti od posledního snûmu. (Text jejího projevu najdete na

3. stranû.)

Zprávu pfiedsedkynû vyslechlo shromáÏdûní s velkou pozorností

a odmûnilo intenzivním potleskem.

Poté se ujal slova hospodáfi Terezínské iniciativy Pavel Werner,

aby shromáÏdûní podal zprávu o hospodafiení v roce 2001 (viz

str. 4) a o rozpoãtu pro leto‰ní rok. Pfiedsedkynû revizní komise

Ruth Götzová vyslovila souhlas s ãinností hospodáfie. (Její projev

je oti‰tûn na str. 5.)

Návrh usnesení snûmu pfiednesl místopfiedseda TI Jaroslav
Kraus a návrh byl shromáÏdûním jednomyslnû schválen. (Jeho

text je na 6. stranû.)

Pfiedsedající snûmu pak otevfiel rozpravu. Vûcn˘ návrh ãlenky

druhé generace z Plznû, aby se zdravotní pfiíspûvky vztahovaly i na

ãleny 2. a 3. generace, jejichÏ rodiãe byli za války vûznûni, pro-

jedná pfiedsednictvo TI.

Po pfiestávce pfii‰li na jevi‰tû vzácní hosté paní TáÀa Fischerová
a pan Rudolf Pelar. Rudolf Pelar zazpíval ‰est krásn˘ch Ïidovsk˘ch

písní, které TáÀa Fischerová proloÏila kouzeln˘m povídáním. Vfiel˘

potlesk byl nejlep‰ím podûkováním. Posezením pfiátel, jejichÏ vzá-

jemn˘ vztah vznikl vût‰inou za války, snûm skonãil.

Tomá‰ Jelínek

Oldfiich Stránsk˘

Rudolf Pelar

TáÀa Fischerová
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L
etos jsme zvolili ponûkud jin˘ zpÛ-

sob jak vás informovat o práci Pfied-

sednictva Terezínské iniciativy za

uplynul˘ rok. V‰ichni jste dostali 21. ãíslo

ãasopisu TI a tam jste si jistû pfieãetli, jak

vypadala na‰e ãinnost v uplynulém obdo-

bí. Proto mÛÏe b˘t leto‰ní zpráva na snûmu

krat‰í.

Minul˘ snûm, kter˘ se konal v tomto

sále dne 22. 3. 2001, uloÏil PTI, aby mj.

„projednalo pfiipomínky a podnûty vze‰lé
z diskuse, zejména aby zváÏilo ustavení
finanãní komise.“

PTI pfiipomínky projednalo na své schÛzi

v kvûtnu 2001. Finanãní komise byla usta-

vena, zprávu o ní jste si pfieãetli v ãasopise. 

NejdÛleÏitûj‰ím úkolem v uplynulém

roce byla pfiíprava pietní pfiipomínky

60. v˘roãí zahájení hromadn˘ch deportací

ãesk˘ch ÏidÛ. Památník Terezín se obûta-

vû ujal pfiípravy hlavního dne v Terezínû

16. fiíjna a svého úkolu se zhostil po v‰ech

stránkách vynikajícím zpÛsobem. Kromû

toho se v‰ak uÏ pfied tímto datem konala fia-

da dal‰ích akcí, pamûtních shromáÏdûní

a pofiadÛ v Praze, jako byl koncert v Rudol-

finu pod zá‰titou pfiedsedy Senátu Petra

Pitharta, vzpomínka u pomníku lodÏsk˘m

na Ïidovském hfibitovû aj. V‰e za znaãné-

ho zájmu sdûlovacích prostfiedkÛ. Tûm,

kdo se nemohli osobnû zúãastnit, podalo

v˘stiÏn˘ obraz onûch dní zvlá‰tní ãíslo

ãasopisu Terezínská iniciativa. Pfiíprava

pamûtních dnÛ byla tématem kaÏdé schÛ-

ze V̆ konného v˘boru i Pfiedsednictva

Terezínské iniciativy. A byla to pfiíprava

nároãná, nûkdy jsme si mysleli, Ïe i nad

na‰e síly, ale nakonec se v‰e podafiilo. 

Pfiedsednictvo se scházelo v uplynulém

roce s v˘jimkou ãervence a srpna kaÏd˘

mûsíc, zpravidla vÏdy tfietí úter˘ v mûsíci.

SnaÏili jsme se o to, aby kaÏdá schÛze mû-

la své stûÏejní téma, napfi. problematiku

sociálnû-zdravotní, v˘chovnou ãinnost,

internet. Kromû toho projednávalo pfied-

sednictvo pokaÏdé fiadu dal‰ích aktuálních

otázek. V̆ konn˘ v˘bor se scházel rovnûÏ

kaÏd˘ mûsíc 1 aÏ 2 t˘dny pfied schÛzí pfied-

sednictva. Úãast ãlenÛ na schÛzích PTI

i VV byla velmi dobrá a práce, kterou do-

kázali, byla obdivuhodná vzhledem k to-

mu, Ïe vût‰ina z nás uÏ není nejmlad‰í a Ïe

mnozí mají i dal‰í závazky a povinnosti.

V‰ichni ãlenové PTI projevili ochotu vû-

novat práci pro TI své úsilí a ãas i v pfií‰-

tím období. Vzhledem k tomu, Ïe stanovy

TI nevyÏadují, aby se pfiedsednictvo a re-

vizní komise volily kaÏd˘ rok, navrhujeme

snûmu prodlouÏit mandát pfiedsednictvu,

které bylo zvoleno na minulém snûmu, i na

dal‰í období, tj. alespoÀ do pfií‰tího snûmu

v r. 2003. TotéÏ platí i o revizní komisi.

Bude-li snûm s tímto návrhem souhlasit,

nebudeme muset dnes volit nové pfiedsed-

nictvo a revizní komisi. Pro osvûÏení pa-

mûti, souãasn˘mi ãleny pfiedsednictva jsou:

Vûra Andrysíková, Vûra Baumová, Michal

Frankl, Anna Hanusová, Eva Herrmanno-

vá, Margita Herrmannová, Anna Hyndrá-

ková, Marta Jodasová, Felix Kolmer, Jaro-

slav Kraus, Dagmar Lieblová, Lisa Miko-

vá, Antonie Militká, Milena Procházková,

Michal Stránsk˘, Vûra ·lesingerová,

Michaela Vidláková, Pavel Werner. âleno-

vé revizní komise jsou: Jaromír Freund,

Ruth Götzová, Ilona Homolková, Marta

Ká‰ová, Arno‰t Kraus, Irena Racková. Po-

kud by se nûkdo z ãlenÛ TI chtûl podílet na

na‰í práci, pfiihlaste se, s radostí vás uvítá-

me a snûm mÛÏe nového ãlena pfiedsed-

nictva ãi revizní komise pfiímo zvolit.

DÛleÏitou událostí v Ïivotû TI v uply-

nulém roce bylo stûhování z nevyhovujících

prostor v Ha‰talské ulici do Spolkového do-

mu v Jáchymovû ulici. Celé stûhování

zvládly vlastnû samy Milena Procházková

a Marta Jodasová. Máme nyní vlastní ma-

lou kanceláfi s dostatkem denního svûtla

a klidu. SchÛze PTI, VV a komisí se konají

v zasedací místnosti, která s na‰í kanceláfií

bezprostfiednû sousedí. Velikou v˘hodou je

to, Ïe se k nám na‰i ãlenové i náv‰tûvy po

nûkolika letech opût snadno dostanou, pro-

toÏe je v budovû pfiepychov˘ v˘tah a kro-

NA·E âINNOST V UPLYNULÉM ROCE
(Dagmar Lieblová)

(Pokraãování na str. 4)
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mû toho uÏ nejsme tak stranou dûní na ÎO.

Díky reprezentaci ÎOP a pfiedsedovi obce

ing. Jelínkovi je nám refundováno nájem-

né. Jsme za to ÎO opravdu vdûãni. 

Kromû ãinností, o kter˘ch pí‰eme v ãaso-

pise, je tfieba se je‰tû zmínit i o stycích TI se

zahraniãím. Do této oblasti patfií pfiedev‰ím

kontakt s na‰imi zahraniãními ãleny zejmé-

na prostfiednictvím ãasopisu. Ten posíláme

v souãasné dobû na více neÏ 200 adres.

A i mezi zahraniãními ãleny má ãasopis

pfiízniv˘ ohlas. Zatím se nám bohuÏel stále

je‰tû nepodafiilo, aby bylo alespoÀ u inter-

netového vydání anglické resumé, aby se

s obsahem ãasopisu mohli seznámit i ti, kdo

uÏ neumûjí nebo ani nikdy neumûli ãesky. 

Terezínská iniciativa je ãlenem sdruÏení

Association of Holocaust Organizations

a je uvedena v seznamu tûchto organizací.

Jsou tam o TI základní údaje, tedy i na‰e

e-mailová adresa, a proto se na nás pomûrnû

ãasto obracejí rÛzní lidé ze zahraniãí, ktefií

chtûjí znát alespoÀ nûco o osudu sv˘ch

pfiíbuzn˘ch a pfiedkÛ. Pokud najdeme tyto

osoby v nûkterém ze tfií svazkÛ Terezínské

pamûtní knihy, mÛÏeme takov˘mto Ïádos-

tem vyhovût, i kdyÏ obvykle nezÛstane jen

u jednoho dotazu. 

ProtoÏe se v posledních letech v zahrani-

ãí rozmnoÏil poãet lidí, ktefií mají v úmyslu

napsat spis, pojednání, knihu, divadelní hru,

natoãit dokument pro TV, film atp. o holo-

caustu, obracejí se na nás s dotazy ãi s pros-

bou o spolupráci. I takov˘m Ïádostem se

snaÏíme vyhovût. Je ov‰em tfieba fiíci, Ïe

z takov˘chto plánÛ a úmyslÛ patrnû zpravi-

dla sejde, protoÏe nûjak˘ v˘sledek vidíme

spí‰e v˘jimeãnû.

Nadále pokraãuje na‰e spolupráce se za-

hraniãními organizacemi pfiátel a podporo-

vatelÛ Terezína, jako je Niedersächsischer

Verein zur Förderung von Theresienstadt,

Brandenburger Verein zur Förderung von

Theresienstadt, Stiftungsfond Hans Krása,

Initiative Hans Krása, Aktion Sühnezeichen

a dal‰í. 

Na‰i ãlenové se úãastní besed na zahra-

niãních ‰kolách, jsou zváni jako pamûtníci

kpfiedstavením Brundibára, vzpomínkov˘m

dnÛm apod. Obãas se dozvídáme o tom, Ïe

podobnou ãinnost vyvíjejí také na‰i ãlenové

Ïijící trvale v zahraniãí (napfi. Zdenka Fant-

lová, Dasha Lewinová, Ela Weisbergerová).

K zahraniãním stykÛm patfií také kontak-

ty s Claims Conference, která nám dosud po-

skytla nûkolik grantÛ na zdravotní fond

a kterou jsme jiÏ poÏádali o dal‰í pomoc.

S tím je spojena vÏdy pomûrnû rozsáhlá ko-

respondence se zástupcem Jointu v PafiíÏi

p. Bar-Chaimem. Finanãní pomoc Claims

Conference je pro nás velice v˘znamná.

Bez tûchto finanãních prostfiedkÛ bychom

nebyli s to poskytovat v˘pomoc ze zdravot-

ního fondu.

V minulém roce byla zaloÏena Evropská

asociace dûtí pfieÏiv‰ích holocaust. ProtoÏe

ãleny TI jsou, i kdyÏ dosud nikoli ve vût‰inû,

také tyto (b˘valé) dûti, podáme pfiihlá‰ku

jako kolektivní ãlen do této novû vzniklé

organizace.

Cizojazyãnou korespondenci vyfiizuje

zpravidla pfiedsedkynû elektronickou po‰tou

buì pfiímo ze svého domácího poãítaãe

nebo ve spolupráci se sekretáfikou, která

pfiijímá a odesílá faxy i e-maily. 

Jaké jsou plány PTI v pfií‰tím období?
• Nadále se budeme podílet na organi-

zování ‰kolních zájezdÛ do Terezína

a spolupracovat pfiitom se vzdûlávacím

oddûlením Památníku.

• Chceme zorganizovat zájezd do Terezí-

na zejména pro druhou (i tfietí) generaci

na‰ich ãlenÛ a dal‰í zájezd podle zájmu

ãlenstva.

• Doufáme, Ïe budeme moci z prostfiedkÛ

od Claims Conference poskytovat  i na-

dále pomoc pfieÏiv‰ím holocaust.

• Vydáme 2 aÏ 3 ãísla ãasopisu Terezín-

ská iniciativa. 

• I letos v fiíjnu uskuteãníme tradiãní setká-

ní u pamûtní desky v Hole‰ovicích.

A co fiíci závûrem? Pfiedev‰ím chci

podûkovat tûm, kdo se obûtavû podíleli na

nejrÛznûj‰ích odvûtvích práce TI, aÈ uÏ

patrné na vefiejnosti, jako F. Kolmer pfii

vefiejném sly‰ení v Senátu âR na téma

Neonacismus, rasismus a netolerance ve

spoleãnosti, pfii pfiípravû Pamûtních dnÛ,

pfii vydávání ãasopisu, pfiípravû interne-

tov˘ch stránek, tak i v ãinnosti na první po-

hled ne tak viditelné jako je vedení komisí

ãi kaÏdodenní práce v sekretariátu, prostû

v‰em ãlenÛm PTI a v‰em tûm, jimÏ není

práce TI lhostejná. A upfiímnû si pfieji, aby

nám v‰em zdraví dovolilo pokraãovat

v ãinnosti i v dal‰ím období. 

J
ak je vám v‰em asi známo, nedostáváme státní dotace a Ïijeme tedy z darÛ a odkazÛ

na‰ich ãlenÛ a pfiátel. Dal‰í, nikoliv zanedbatelnou ãást, tvofií úroky z tzv. kmenové-

ho jmûní, coÏ je jin˘mi slovy vám známé dûdictví po manÏelech Tomanov˘ch. Toto

kmenové jmûní, které je uloÏeno na termínovaném úãtu ve valutû EUR, pfiedstavuje cca

10 milionÛ Kã a je na‰í snahou plnit závûry dûdického odkazu, tj. povaÏovat je za

nedotknutelné.

Druh˘m zdrojem jste byli vy, na‰i ãlenové, a vy jste pfiispûli celkem ãástkou

243.421 korun. DárcÛ bylo celkem 416, z toho 22 ze zahraniãí. Tyto údaje nejdete

rovnûÏ v posledním ãísle na‰eho ãasopisu. Nejvíce dárcÛ bylo tûch, ktefií darovali

100 – 200 korun.

ZPRÁVA HOSPODÁ¤E
(Pavel Werner)
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ZPRÁVA
REVIZNÍ KOMISE

(Ruth Götzová)

Pro zajímavost, kdyby kaÏd˘ ná‰ ãlen dal 100 korun, byl by v˘nos pfies sto tisíc.

Nûkdo si fiekne, naã vlastnû TI potfiebuje peníze? Zde je tfieba si zopakovat to, co v‰ichni víme. Jsme tady proto, abychom udrÏeli ve

vefiejnosti a hlavnû v mládeÏi povûdomí o tom, co byl Terezín a s ním spojená utrpení. A toto na‰e úsilí nûco stojí.

Na‰e ãinnost spoãívá ve financování zájezdÛ ‰kolní mládeÏe do Terezína. Zvlá‰tû v minulém roce vzrostl poãet tfiíd, které toto místo

nav‰tívily. Vydali jsme na tuto ãinnost celkem 512.848,- Kã. Pro zajímavost, v r. 2000 to bylo 417.054,- Kã, samozfiejmû pfii men‰ím po-

ãtu zájezdÛ a niÏ‰ích cenách pohonn˘ch hmot. Je zcela jasné, Ïe bez na‰eho financování by byl zájem o náv‰tûvy Terezína zcela mini-

mální.

Vlastnímu Památníku jsme darovali 500.000 Kã, abychom mu tak umoÏnili získat v˘znamnou dotaci od Claims Conference. 

Kdo si staãil trochu seãíst ãísla, poznal by, Ïe jenom tyto v˘daje pfiekroãily pfiíjmy z úrokÛ a darÛ. A to jsem neuvedl nûkteré dal‰í ná-

klady.

I kdyÏ je na‰e ãinnost z 99 % provádûna dobrovolníky amatéry, abychom mohli úspû‰nû plnit své poslání, neobejdeme se bez profe-

sionálÛ. V tomto smûru jsme na personální náklady vynaloÏili 269.787,- Kã.

Úãetní, úklid, údrÏba a stûhování nás pfii‰ly na 74.205 Kã. Vûcné náklady, tj. kanceláfiské potfieby, opravy, po‰tovné, telefon, fax,

reprezentace apod. nás stály 82.994,- Kã.

Na kulturní ãinnost bylo v minulém roce rozpoãtováno 200.000,- Kã. Poãítali jsme totiÏ s dÛstojnou vzpomínkou na 60. v˘roãí zahá-

jení transportÛ – ‰lo o koncert v Rudolfinu a akce v Terezínû. Nakonec jsme utratili pouze 186.974,- Kã, neboÈ proti oãekávání jsme zís-

kali prodejem vstupenek 33.000,- Kã a Fond PraÏské Ïidovské obce nám laskavû pfiispûl 50.000 korunami.

Nesmíme zapomenout na ná‰ ãasopis, kter˘ nás stál 96.228,- Kã, z toho jenom po‰tovné ãinilo 25.348,- Kã.

Jak jsem uvedl, náklady vysoce pfiekraãují v˘nosy. Zatím je to moÏné zvládnout. âas od ãasu se najde nûjak˘ v˘znamn˘ dárce, kte-

r˘ nám odkáÏe vût‰í ãástku, jako tomu bylo v pfiípadû dûdického odkazu paní Fischmannové z USA v r. 2000 nebo paní Voloské z âR.

Úmyslnû neuvádím pfiíjmy a v˘daje na sociální a zdravotní péãi od Claims Conference prostfiednictvím PÎO, protoÏe jde pouze

o prÛbûÏné poloÏky a podrobnû o tom informuje pfiedsedkynû sociální komise Vûra Baumová v posledním ãísle ãasopisu Terezínská

iniciativa.

A nyní, jaké jsou na‰e pfiedstavy pro tento rok:

1) Na v˘chovnou ãinnost, tj. zájezdy ‰kol do Terezína, 600.000 Kã, tj. o 100 tisíc více neÏ v minulém roce.

2) Na ãasopis plánujeme 140.000 Kã. Chtûli bychom vydat jedno ãíslo navíc.

3) Na snûm také plánujeme více, a to celkem 90.000 Kã, neboÈ to letos zkou‰íme trochu jinak.

4) Profesionální ãinnost – tj. personální náklady – odhadujeme na 300.000 Kã.

5) Vûcné náklady plánujeme ve v˘‰i 110.000 Kã (jsou to kanceláfiské potfieby, po‰tovné, telefon, fax apod.).

R
evizní komise se do dne‰ního dne

se‰la na tfiinácti jednáních zamûfie-

n˘ch na provádûní pravideln˘ch

ãtvrtletních kontrol hospodafiení TI.

Dal‰í kontrolovanou oblastí byla revize

hospodafiení s finanãními prostfiedky, kte-

ré poskytuje CC na úhradu lékÛ a léãeb-

n˘ch pomÛcek obûtem holocaustu. 

Na základû revize hospodafiení TI byly

zji‰tûny nûkteré drobné omyly, zpÛsobené

na‰í finanãní úãetní chybn˘m zaúãtováním

v podvojném úãetnictví. Ale díky dobré

spolupráci s úãetní Ing. Zoubkovou se zji‰-

tûné rozdíly podafiilo objasnit a napravit.

Revizní komise s radostí konstatuje, Ïe

úãetnictví TI je vedeno kvalitnû v souladu

s platn˘mi zákony, a doporuãuje prodlou-

Ïení smlouvy s úãetní Ing. Zoubkovou.

Finanãní granty poskytované CC Tere-

zínské iniciativû jsou zálohovû pfievádûny

ÎO v Praze, která na základû uzavfiené

smlouvy mezi ÎO Praha a TI zaji‰Èuje pro-

plácení pfiedloÏen˘ch úãtÛ obûtem holo-

caustu v souladu s podmínkami stanove-

n˘mi CC. Jednou z tûchto podmínek je, Ïe

bude provádûna pravi-

delná kontrola hospoda-

fiení a dodrÏování tûchto

podmínek. Provádûním

tûchto kontrol byla povû-

fiena revizní komise TI.

Vzhledem k tomu, Ïe na

zaãátku roku 2001 byly

zji‰tûny urãité nedostat-

ky v tomto hospodafiení,

ãinnost revizní komise

na úseku CC byla mno-

hem nároãnûj‰í. âasovû,

ale i hloubkou jednotli-

v˘ch kontrol.

Po nástupu nové pra-

covnice do sociálního

oddûlení ÎO v Praze Ing.

Petfiíãkové k 1. 3. 2001 byla problematická

oblast rychle uvedena do pofiádku, sjedno-

cena a pfievedena do poãítaãové databáze.

Av‰ak tento ideální stav trval pouze do kon-

ce roku 2001, kdy ode‰la Ing. Petfiíãková

ze soc. odd. Její nástupkynû vrátila blesko-

vû celou agendu do stavu naprostého chao-

su a nepfiehlednosti. Na základû zji‰tûn˘ch

nedostatkÛ byl s touto pracovnicí okamÏitû

rozvázán pracovní pomûr a na její místo se

doãasnû – pouze na dva mûsíce – vrátila

Ing. Petfiíãková. V‰ichni vûfiíme, Ïe nastolí

pÛvodní pofiádek. Ráda bych vyuÏila pfií-

tomnosti Ing. Petfiíãkové na na‰em snûmu

k vyjádfiení díkÛ za její dokonalou práci

a zároveÀ bych ji poprosila o zodpovûzení

pfiípadn˘ch dotazÛ.

V‰ichni ãlenové revizní komise praco-

vali zcela dobrovolnû ze v‰ech sv˘ch sil –

za coÏ jim velmi dûkuji – a vytvofiili dob-

rou pracovní skupinu. Vzhledem k tomu,

Ïe se nûkter˘m ãlenÛm revizní komise ne-

vyhnuly nemoce odpovídající na‰emu vû-

ku, obracím se na zde pfiítomné ãleny TI,

zda by nûkdo mûl zájem a chuÈ s námi

spolupracovat.



USNESENÍ SNùMU TEREZÍNSKÉ INICIATIVY ZE DNE 18. DUBNA 2002

Ú
ãastníci Snûmu Terezínské iniciativy, kter˘ se se‰el dne 18. 4. 2002 v Praze, odsoudili v‰echny souãasné teroristické útoky,

které mají za následek ãetné obûti nevinn˘ch lidí. Tyto obûti, tak jako obûti nacistického protiÏidovského teroru, nesmí b˘t

nikdy zapomenuty. 

Úãastníci Snûmu ocenili uspofiádání a organizaci „Terezínsk˘ch pamûtních dnÛ“ v roce 2001, které se uskuteãnily nejen v Tere-

zínû a v Praze, ale také v Brnû, Plzni a dal‰ích místech âeské republiky.

Snûm vyjadfiuje podûkování v‰em organizátorÛm a úãastníkÛm vzpomínkov˘ch akcí, uskuteãnûn˘ch v loÀském roce u pfiíleÏitos-

ti 60. v˘roãí zahájení hromadn˘ch deportací ãesk˘ch ÏidÛ.

Snûm oceÀuje ãinnost a aktivity Institutu Terezínské iniciativy a Památníku Terezín, které smûfiovaly k plnûní základních cílÛ Te-

rezínské iniciativy, jakoÏ i pomoc a spolupráci Îidovské obce v Praze.

Snûm dûkuje v‰em dárcÛm finanãních prostfiedkÛ, neboÈ bez jejich pomoci by Terezínská iniciativa nemohla vyvíjet svoji ãinnost.

Zvlá‰tní podûkování vyjadfiuje Snûm Conference on Jewish Material Claims Against Germany za neocenitelnou pomoc, kterou posky-

tuje obûtem holocaustu.

Snûm vyz˘vá v‰echny ãleny Terezínské iniciativy, aby i nadále vyjadfiovali svou podporu jejímu poslání svou tvÛrãí pomocí

a finanãními dary.

Snûm schvaluje pfiednesenou zprávu pfiedsednictva a revizní komise Terezínské iniciativy o ãinnosti, zprávu o v˘sledcích hospoda-

fiení v roce 2001 a návrh rozpoãtu na rok 2002 a dûkuje ãlenÛm pfiedsednictva a revizní komise za jejich ãinnost.

Snûm schvaluje prodlouÏení mandátu zvolen˘m ãlenÛm pfiedsednictva a revizní komise minul˘m Snûmem.

Snûm ukládá pfiedsednictvu:

a) vytváfiet pfiedpoklady k dal‰í realizaci poslání TI i v budoucnosti, zvlá‰tû v pÛsobení na mladou generaci,

b) dále úzce spolupracovat s Federací Ïidovsk˘ch obcí, se SdruÏením osvobozen˘ch politick˘ch vûzÀÛ a s mezinárodními

organizacemi obûtí holocaustu,

c) projednat v‰echny pfiipomínky a podnûty vznesené na Snûmu.
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Fotografie na str. 1 – 6: Michal Stránsk˘

Snûm fiídil
Felix Kolmer

Usnesení snûmu
pfiednesl

Jaroslav Kraus
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T
ak jako kaÏd˘ rok se se‰ly tfietí kvûtnovou nedûli na Ná-

rodním hfibitovû v Terezínû stovky lidí, aby spoleãnû uctily

památku obûtí represivních zafiízení, zfiízen˘ch v letech na-

cistické okupace v Terezínû a jeho blízkém sousedství – tere-

zínského ghetta, policejní vûznice gestapa v Malé pevnosti a kon-

centraãního tábora v Litomûfiicích. Úãastníci vzpomínkového

shromáÏdûní si spoleãnû pfiipomnûli památku více neÏ 200 tisíc

vûzÀÛ, ktefií tûmito zafiízeními pro‰li a z nichÏ se témûfi polovina

nedoÏila osvobození. Okupaãní reÏim je pfiipravil nejprve o svobo-

du a lidskou dÛstojnost, pozdûji pak i o Ïivot. V̆ znam tohoto shro-

máÏdûní letos podtrhla pfiítomnost fiady vzácn˘ch hostÛ. Delegaci

vlády âeské republiky vedl premiér Milo‰ Zeman a kromû dal‰ích

ministrÛ v ní byli i místopfiedsedové vlády Miroslav Grégr a Pavel

Rychetsk˘. âesk˘ politick˘ Ïivot byl dále zastoupen pfiedstaviteli

Kanceláfie prezidenta republiky, Senátu a Poslanecké snûmovny

Parlamentu âeské republiky, politick˘ch stran a organizací, pfií-

tomni byli zástupci Ústavního a Nejvy‰‰ího soudu, regionálních

úfiadÛ a mûsta Terezín. 

V̆ znam tohoto shromáÏdûní podtrhla i úãast slovenské dele-

gace, vedené pfiedsedou vlády Slovenské republiky Mikulá‰em

Dzurindou. V hojném poãtu byli pfiítomni pfiedstavitelé diplo-

matického sboru – své zástupce do Terezína vyslalo 28 zahra-

niãních zastupitelsk˘ch úfiadÛ v âeské republice. Nejvût‰í po-

zornost pfiítomn˘ch v‰ak upoutala první dáma Spojen˘ch státÛ

americk˘ch paní Laura Bushová, která se Terezínské tryzny ne-

oãekávanû zúãastnila.

Tryznu zahájil a poté moderoval fieditel Památníku Terezín

Jan Munk. S projevy vystoupili pfiedsedkynû âSBS Andûla

Dvofiáková, pfiedseda vlády âR Milo‰ Zeman, pfiedseda vlády SR

Mikulá‰ Dzurinda, pfiedseda Poslanecké snûmovny Parlamentu âR

Václav Klaus a profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy Vác-

lav Pavlíãek. Kromû pfiipomenutí utrpení a obûtí vûzÀÛ v letech na-

cistické okupace byla tûÏi‰tûm vût‰iny projevÛ aktuální mezinárod-

ní situace, respektive situace v ãesko-nûmeck˘ch a ãesko-rakous-

k˘ch vztazích. ¤eãníci se shodli pfiedev‰ím na odmítnutí souãasn˘ch

pokusÛ o zpochybnûní a revizi v˘sledkÛ druhé svûtové války. 

Na závûr pfiednesl generální vikáfi litomûfiického biskupství

Mons. Karel Havelka kfiesÈanskou modlitbu a poté vrchní zemsk˘

a praÏsk˘ rabín Karol Sidon modlitbu Ïidovskou.

Program tryzny byl zakonãen sborem z tfietího dûjství opery

Giuseppe Verdiho Nabucco v provedení Dûãínského pûveckého

sboru.

BUSHOVÁ SE ZEMANEM UCTILI
OBùTI TEREZÍNA

ManÏelka prezidenta USA Laura Bushová, která v sobotu 
odpoledne pfiiletûla z Budape‰ti na pûtidenní náv‰tûvu âR, se
vãera za úãasti premiérÛ âR a Slovenska zúãastnila na Národ-
ním hfibitovû v Terezínû tryzny za obûti nacismu. K symbolic-
kému náhrobku poloÏila vûnec s bílou stuhou, na níÏ bylo 
napsáno Od amerického lidu.

Bushová si prohlédla ãást terezínské Malé pevnosti vãetnû jed-
né z cel a od Vojtûcha Blodiga z Památníku Terezín se dozvû-
dûla, Ïe tam byli vûznûni i ameriãtí obãané. Celkem bylo do pev-
nosti, ghetta a koncentraãního tábora u Litomûfiic zavleãeno
pfies 200 tisíc lidí.

Zeman: Viníci války chtûli do ¤í‰e, tak ‰li
Premiér Zeman potom v projevu zdÛraznil, Ïe ãesk˘ ani sloven-
sk˘ národ neposílaly viníky války do Terezína, Majdanku,
Osvûtimi a dal‰ích vyhlazovacích táborÛ. Tûmto lidem bylo
podle nûj naopak splnûno jejich pfiání. „Pfiáli si jít domÛ, do
¤í‰e. A tak ‰li,“ zdÛraznil.

(citováno z deníku Právo, pondûlí 20. kvûtna 2002)

TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2002
(Vojtûch Blodig)

Fotografie na str. 7: Památník Terezín



P
osláním ãeské expozice v Osvûti-

mi je ukázat mechanismus deportací

z b˘valého Protektorátu âechy a Mo-

rava do Osvûtimi na pozadí tehdej‰í situ-

ace v zemi, pfiedev‰ím pak v kontextu

okupaãní politiky nacistického Nûmecka.

Vlastní historicko-dokumentární expozi-

ce je situována v 1. patfie budovy, zatímco

ãást pfiízemí byla upravena s vyuÏitím nû-

kter˘ch architektonicko-v˘tvarn˘ch prvkÛ,

jako je plasticky ztvárnûná ãelní stûna a dal-

‰í jednotlivé plastiky. Tento prostor bude vy-

uÏíván pro pofiádání vzpomínkov˘ch aktÛ.

Jeho dominantním prvkem je seznam trans-

portÛ, které vûznû z ãesk˘ch zemí pfiiváÏely

do Osvûtimi. Seznam je umístûn na celé plo-

‰e stûny vpravo od vstupu do pfiízemní ãásti

expozice. Dal‰ím v˘stavním prvkem je vel-

ká mapa na levé stranû stûny u vstupu do pfií-

zemního prostoru, na níÏ jsou vyznaãeny

hlavní koncentraãní avyhlazovací tábory, do

nichÏ byli deportováni vûzni z ãesk˘ch ze-

mí. Úvodní texty o expozici se nacházejí na

protûj‰í stûnû mezi okny. U schodi‰tû je vy-

tvofien pietní prostor pro kladení kvûtin. 

Úvodní ãást historicko-dokumentární ex-

pozice v prvním patfie ve struãné zkratce pfii-

pomíná skuteãnost, Ïe rozbití âeskosloven-

ska bylo jedním za základních pfiedpokladÛ

pro realizaci Hitlerov˘ch plánÛ na ovládnu-

tí Evropy. Dále charakterizuje Protektorát

âechy a Morava, kter˘ mûl navenek vyvo-

lávat zdání autonomie, ve skuteãnosti se

v‰ak ve‰kerá moc soustfiedila v rukou oku-

pantÛ, ktefií vytvofiili vlastní systém politic-

k˘ch, správních, soudních a policejních or-

gánÛ a institucí. Navazující ãást je vûnová-

na charakteristice represivního systému,

budovaného od prvních dnÛ okupace. Jeho

hlavní sloÏku pfiedstavovalo gestapo se sítí

venkovsk˘ch sluÏeben a fiídícími úfiadovna-

mi v Praze a Brnû. 

Dal‰í ãást zachycuje akty odporu proti

okupaci a hlavní smûry organizovaného od-

bojového hnutí, které se v pfiípadû demokra-

tick˘ch organizací orientovalo na ãesko-

slovenskou exilovou vládu v Lond˘nû, za-

tímco komunisté se nadále podfiizovali

pokynÛm zahraniãního vedení Komunistic-

ké strany âeskoslovenska v Moskvû.

Hlavní vlny represivních opatfiení oku-

paãní moci, jejichÏ základní metodu pfied-

stavovalo masové zat˘kání, jsou obsahem

dal‰í ãásti. Poté jsou pfiiblíÏeny deportace do

koncentraãních táborÛ jako jedna z hlavních

metod potlaãování odporu v protektorátu. 
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Dal‰í ãást expozice uvádí tábory, do

nichÏ byli vûzni z ãesk˘ch zemí deportováni

a mezi nûÏ se od poloviny roku 1941 zafia-

dil i tábor v Osvûtimi. Na dvou polokruho-

v˘ch plochách situovan˘ch v prvé polovinû

tohoto v˘stavního prostoru, jsou pfiedstave-

ny hlavní skupiny politick˘ch vûzÀÛ, de-

portovan˘ch z ãesk˘ch zemí do Osvûtimi.

Vût‰ina z nich je charakterizována v úvod-

ních textech a poté pfiiblíÏena medailóny nû-

kter˘ch z vûzÀÛ, které obsahují jejich zá-

kladní biografická data a dÛvody vedoucí

k jejich zatãení. Dva samostatné v˘stavní

panely byly vyhrazeny pro dokumentování

cesty jednoho z vûzÀÛ – Vladimíra Zedníka

– od jeho zatãení aÏ po smrt v Osvûtimi a vy-

fiízení formalit t˘kajících se pfiedání jeho

osobních vûcí pozÛstalé manÏelce. Navazu-

jící ãást se pak zab˘vá úmrtností vûzÀÛ

a zpÛsoby komunikace táborového velení

s pozÛstal˘mi, pfiesuny vûzÀÛ z Osvûtimi do

jin˘ch koncentraãních táborÛ a fiídk˘mi pfií-

pady propou‰tûní vûzÀÛ. 

Znaãné místo je v expozici vûnováno de-

portacím Ïidovsk˘ch vûzÀÛ z ãesk˘ch zemí

do Osvûtimi i tomu, co tûmto deportacím

pfiedcházelo. Je to dáno pfiedev‰ím tím, Ïe

Îidé tvofiili zdaleka nejvût‰í skupinu ze

v‰ech vûzÀÛ. První ãást vûnovaná této pro-

blematice pfiibliÏuje pfiípravy a prÛbûh „ko-

neãného fie‰ení Ïidovské otázky“ na území

protektorátu. ZdÛraznûna je úloha Reinhar-

da Heydricha, kter˘ po nástupu do funkce

zastupujícího fií‰ského protektora na pod-

zim 1941 urychlil tempo pfiíprav na „oãi‰tû-

ní“ protektorátu od ÎidÛ a rozhodl o zfiíze-

ní ghetta – sbûrného a prÛchozího tábora pro

Ïidovské vûznû – v Terezínû. Celkem tfii te-

matické celky expozice jsou vûnovány de-

portacím z terezínského ghetta do Osvûtimi

od fiíjna 1942 do fiíjna 1944. Uvedené celky

jsou doplnûny medailóny nûkter˘ch Ïidov-

sk˘ch vûzÀÛ z ãesk˘ch zemí v Osvûtimi.

Z terezínského ghetta bylo do Osvûtimi

deportováno také 4518 dûtí ve vûku do pat-

nácti let, z nichÏ se konce války doÏilo jen

245. U vût‰iny z nich známe jenom jejich

jména, data narození a smrti. Po nûkter˘ch

v‰ak zÛstaly jejich fotografie a také kresby,

vesmûs zachycující krásnou dobu Ïivota na

svobodû a pohádek. V̆ bûr z tûchto fotogra-

fií a kreseb nejmlad‰ích obûtí tvofií dal‰í, na-

vazující ãást expozice.

Na dvou polokruhov˘ch plochách situo-

van˘ch uprostfied druhé poloviny tohoto v˘-

stavního prostoru jsou umístûny dvû vzá-

jemnû se prolínající tematické ãásti, pfiibli-

Ïující kaÏdodenní Ïivot vûzÀÛ z ãesk˘ch

zemí v Osvûtimi. Jednu pfiedstavuje v˘bûr

z unikátního souboru kreseb b˘valého vûz-

nû terezínského ghetta Alfreda Kantora, kte-

r˘ své záÏitky z Osvûtimi zachytil na jed-

noduch˘ch kresbách mimofiádné dokumen-

tární hodnoty. Druhou tvofií v˘Àatky ze

vzpomínek vûzÀÛ z ãesk˘ch zemí.

ProtoÏe fiada vûzÀÛ byla vybrána k pra-

covnímu nasazení a mûla pomáhat nahradit

nedostatek pracovních sil v nûmeckém vá-

leãném hospodáfiství, je dal‰í ãást expozi-

ce vûnována této tematice. 

STÁLÁ EXPOZICE
âESKÉ REPUBLIKY

V OSVùTIMI

Foto: Matûj Stránsk˘

Foto: Památník Terezín



Je‰tû k nové âeské expozici v Osvûtimi

S
edmého kvûtna 2002 vypravila historická komise Osvûtim âSBS dva autobusy na

vernisáÏ nové ãeské expozice do Osvûtimi. Zúãastnili se pfiedev‰ím b˘valí osvûtim‰tí

vûzni a jejich rodinní pfiíslu‰níci, ale také nûkolik studentÛ historie. Pfiespali jsme

v Ostravû a ráno jsme se vydali na dal‰í cestu. Organizaãnû to nepfiíli‰ kvalitnû zaji‰Èova-

la cestovní kanceláfi Balnys, av‰ak neblah˘ v˘bûr hotelového domu Hlubina pr˘ nepadá na

její úãet. Ráno jsme se vydali na dal‰í cestu. BohuÏel jsme mûli dost málo ãasu, protoÏe

jsme se zúãastnili oficiálního ceremoniálu ãeské vlády pfii pokládání vûnce u pomníku

v Birkenau, takÏe na prohlídku celého areálu s kvalifikovan˘m prÛvodcem nebyl ãas.

Ani v Osvûtimi I jsme si nemohli prohlédnout ostatní expozice, zejména polskou.

Slavnostní ceremoniál byl dlouh˘, polsk˘ch, slovensk˘ch a ãesk˘ch projevÛ mnoho,

poãasí nám pfiálo aÏ moc: sedûli jsme na prudkém slunci pfied blokem ã. 16, kde jsou no-

vé expozice. V pfiízemí slovenská, která se také v ten den otevírala, v 1. patfie ãeská.

Garantem vybudování expozice byl z povûfiení vlády Památník Terezín, kter˘ ustavil

autorsk˘ kolektiv ve sloÏení R. Bartek, V. Blodig, A. Burger, T. Fedoroviã, A. Franková,

A. Hájková, A. Hyndráková, M. Langhammerová, P. Lhotka, M. Polonczarz, O. Záru-

bová. Pfii pfiípravû expozice jsme se museli fiídit obecn˘mi zásadami, vypracovan˘mi pol-

sk˘m státním muzeem, protoÏe na‰e v˘stava je vlastnû souãástí hlavní expozice a má ji

doplÀovat. Nesmûlo se opakovat nic z toho, co obsahuje expozice polská, tedy v‰eobec-

né dokumenty a fotografie zobrazující celkovou situaci. Národní expozice mûla mít histo-

rickou, nikoliv umûleckou podobu, mûla b˘t zpracována na základû vlastní dokumentace.

Scénáfi podléhal schválení polskou stranou.

Za tûchto podmínek a s nejlep‰í snahou tedy vznikla ãeská v˘stava. Zahajují ji ver‰e

Jaroslava Seiferta Mrtv˘m. Hlavními tématy v˘stavy jsou Mnichov a rozbití republiky,

vznik protektorátu, jeho represivní systém, hlavní smûry odboje a jeho akce, hlavní vlny

represivních opatfiení, represivní zafiízení, vãetnû Malé pevnosti, deportace do Osvûtimi

I, hlavní skupiny politick˘ch vûzÀÛ a v˘znamné osobnosti tûchto smûrÛ. Deportace

z Osvûtimi do jin˘ch táborÛ. Koneãné fie‰ení Ïidovské otázky v protektorátu, ghetto Tere-

zín, deportace ÏidÛ z protektorátu a Sudet do Osvûtimi a v˘znamné osobnosti, deportova-

né vût‰inou z Terezína, rodinn˘ tábor, deportace ÏidÛ z Birkenau do jin˘ch táborÛ. 

Dal‰í ãástí expozice je persekuce RomÛ, vznik cikánsk˘ch táborÛ, deportace RomÛ

z protektorátu a Sudet do Osvûtimi, cikánsk˘ tábor v Birkenau a medailónky nûkter˘ch

deportovan˘ch.

Dal‰í skupinou témat je kaÏdodenní Ïivot vûzÀÛ, jako pracovní nasazení, nemoci a umí-

rání, Ïivot Ïen v tábofie, Ïivot dûtí v tábofie, lékafiské pokusy, kultura, solidarita a odpor

vûzÀÛ, útûky vûzÀÛ.

Dále v˘stava dokumentuje poboãné tábory Osvûtimi na území ãesk˘ch zemí, evakuaãní

transporty, hromadné hroby osvûtimsk˘ch vûzÀÛ na ãeském území, pfiíchod evakuaãních

transportÛ do Terezína. V̆ razn˘m doplÀkem je stûna s fotografiemi ãesk˘ch vûzÀÛ pofií-

zen˘ch v Osvûtimi.
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Osvûtim byla rovnûÏ místem, kde byla

vyvraÏdûna vût‰ina pÛvodní romské popu-

lace ãesk˘ch zemí. Proto jsou následující

ãásti expozice vûnovány perzekuci a geno-

cidû RomÛ. První z nich se zab˘vá per-

zekucí RomÛ v ãesk˘ch zemích pfied za-

hájením deportací do Osvûtimi. V násle-

dujícím v˘kladu jsou dokumentovány

nejprve hlavní vlny deportací RomÛ do

táborÛ Osvûtim I a Osvûtim II a poté osud

RomÛ z ãesk˘ch zemí v tzv. cikánském

tábofie v Osvûtimi II. 

Souãástí tohoto bloku tematick˘ch

ãástí expozice jsou medailóny nûkolika

romsk˘ch vûzÀÛ z Osvûtimi.

Pfiedposlední tematická ãást expozice je

vûnována útûkÛm, které byly projevem

odporu vûzÀÛ a zároveÀ – s v˘jimkou

nepoãetn˘ch pfiípadÛ propu‰tûní – jedinou

moÏností, jak se zachránit pfied neustálou

hrozbou smrti. 

Tematické celky vûnované evakuaãním

transportÛm a pochodÛm smrti, které pfii-

vedly osvûtimské vûznû na území ãesk˘ch

zemí, pfiipomínají jejich nesmírné útrapy

a smrt mnoha z nich v posledních dnech

války. Velk˘ snímek bojovníkÛ praÏského

povstání proti okupantÛm v kvûtnu 1945,

nad jejichÏ hlavami je na transparentu na-

psáno i jméno Osvûtimi, celou expozici

symbolicky uzavírá.

Dominantní prvek nejen závûreãn˘ch

tematick˘ch ãástí, ale i celé expozice pfied-

stavuje pfiíãná stûna, jeÏ je pokryta více

neÏ dvûma tisíci vûzeÀsk˘ch fotografií

osob, deportovan˘ch do Osvûtimi z ães-

k˘ch zemí.

Scénáfi expozice pfiipravil Památník Te-

rezín, pfiiãemÏ autorsk˘ kolektiv byl z po-

loviny tvofien b˘val˘mi osvûtimsk˘mi

vûzni. Realizací expozice byl povûfien ví-

tûz vefiejné soutûÏe na její v˘tvarnû pro-

storové fie‰ení – praÏsk˘ atelier Area Faber.

Toto fie‰ení, vyh˘bající se násilné insce-

naci a akcentující pietnost a nadãasovost,

se setkalo s velmi dobr˘m pfiijetím nejen

u oficiálních hostÛ bûhem vernisáÏe, ale

i odborníkÛ z hostitelského muzea v Osvû-

timi a dal‰ích zemí, jakoÏ i vût‰iny fiado-

v˘ch náv‰tûvníkÛ. 

Samotná vernisáÏ se v Osvûtimi usku-

teãnila 8. kvûtna tohoto roku ve 13 hodin.

Souãasnû byly otevfieny jak ãeská, tak slo-

venská expozice. âeskou oficiální delega-

ci vedl pfiedseda vlády Milo‰ Zeman, slo-

venskou místopfiedseda vlády Pál Csáky

a delegaci hostitelské zemû státní tajemník

Tadeusz Iwinski. Ve sv˘ch projevech

v‰ichni jmenovaní zdÛraznili jak v˘znam

pouãení z minulosti pro v˘chovu k demo-

kracii v souãasnosti, tak nebezpeãí, které je

spojeno se souãasn˘m vzedmutím vlny ne-

tolerance, násilí a nenávisti vÛãi cizincÛm

v Evropû. Jménem b˘val˘ch osvûtimsk˘ch

vûzÀÛ vystoupili Robert Bartek a Hilda

Hrabovecká. Oba jmenovaní vyslovili

pfiesvûdãení, Ïe novû otevírané v˘stavy

pomohou dÛstojn˘m zpÛsobem uctít

a uchovat památku obûtí Osvûtimi z ães-

k˘ch zemí a ze Slovenska.

Vojtûch Blodig, Památník Terezín

(Pokraãování na str. 10)

Foto: Památník Terezín

Foto: Památník Terezín



Struãnû fieãeno: Nic moc!
Jde sice o mÛj osobní dojem, ale sdílelo

ho se mnou víc úãastníkÛ zájezdu na slav-

nostní otevfiení v˘stavy, i kdyÏ v zájmu ob-

jektivity je tfieba dodat, Ïe jin˘m se zase

celkem líbila.

První ‰ok: U vstupu do v˘stavního pro-

storu náv‰tûvníky vítá socha jakési dobfie

Ïivené a obleãené Ïeny s mrtv˘m dítkem

v náruãí – socha je v nejãist‰ím slohu so-

cialistického realismu.

Nutno fiíci, Ïe po historické stránce je

v˘stava serióznû a pfiehlednû zaplnûna

údaji a informacemi. JenÏe: znamená to

pak v‰echno podrobnû ãíst, a to nutí vní-

mat v˘stavu pfiedev‰ím racionálnû. Snad

jen portréty vûzÀÛ, hlavnû dûtí a nûkter˘ch

v˘znamn˘ch osobností, které zde zahynu-

ly, ubírají smrti na její anonymitû, a moÏ-

ná pfiimûjí pfiem˘‰livûj‰ího ãlovûka i k za-

my‰lení, proã byli takoví lidé vraÏdûni. Ale

jejich fotografie pÛsobí tak civilnû, uhla-

zenû, jako by i jejich smrt byla právû tak

pûknû civilní a uhlazená.

Bylo by dÛleÏitûj‰í, kdyby expozice

dokázala alespoÀ zprostfiedkovanû podat

obraz o tom stra‰livém rozmûru hrÛzy,

utrpení a smrti, vyvolat i v nezúãastnûném

nebo povrchním pozorovateli urãité dojmy

a pocity, a to i tehdy, kdyÏ se mu tfieba ne-

Dal‰ími prvky expozice jsou umûlecká díla, která byla vytvofiena anebo kdysi zakoupe-

na pro pfiedchozí v˘stavu. Je to keramická reliéfní stûna autorek D. Mírové, M. Rychlíkové,

L. Hladíkové, dále cihlová zeì, vytvofiená zãásti ze star˘ch osvûtimsk˘ch cihel, z níÏ vy-

stupují reliéfní symbolické postavy. Autorem je Alfred Fuchs s Vendelínem ZdrÛbeck˘m,

kter˘ svou osobou za‰títil tenkrát kádrovû „neúnosného“ skuteãného autora. Dal‰ími plas-

tikami jsou replika Gutfreundovy Úzkosti, jejíÏ originál je umístûn v Národní galerii a Ma-

l˘ vûzeÀ z Lidic sochafiky Marie Uchytilové. V blízkosti tematiky Ïen a dûtí je socha Mat-

ky s mrtv˘m dítûtem sochafiky Mary Durasové. Autorka byla vynikající ·tursovou Ïákyní,

emigrovala z âeskoslovenska, protoÏe byla „nevhodná“ z kádrov˘ch dÛvodÛ, její tvorba

nebyla shledána socialisticky realistickou a nebylo jí umoÏnûno ve vlasti tvofiit. Nakonec

je‰tû zmínka o trnové korunû, coÏ je kovaná plastika sochafie P. Krbálka, a „Spoutané re-

publice“ ze skla a kovu A. Podzemné.

Spojení dokumentární a umûlecké ãásti expozice je v˘tvarnû velmi dobfie zvládnuté, od-

povídá v‰em muzejním zásadám. TextÛ je úmûrnû, jsou ve tfiech jazykov˘ch mutacích (ães-

ky, polsky, anglicky) a jsou na v‰ech místech ãitelné. Mezi fotografiemi vybran˘ch osob, kte-

ré jsou doplnûny struãn˘mi biografick˘mi údaji, najdeme jen fotografie tûch, kter˘m neby-

lo dopfiáno doÏít se osvobození. Architektura v˘stavy je nápaditá a nev‰ední. 

Na zájezdu jsme nepromarnili ani ostatní ãas, veãer v hotelu jsme s mlad˘mi úãastníky

zájezdu besedovali o událostech, které zobrazuje nová v˘stava, také v obou autobusech na

zpáteãní cestû nûktefií b˘valí vûzÀové vypravovali o sv˘ch zku‰enostech.

Anna Hyndráková
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(Dokonãení ze str. 9)

chce podrobnû studovat pfiedloÏenou fak-

tografii. A to tu jednoznaãnû chybí.

TakÏe, takovéto pojetí v˘stavy mi vÛ-
bec nesedí, vÏdyÈ je nutno poãítat s tím,

aby zapÛsobila i na mládeÏ. A navíc – ve

srovnání s moderními pfiístupy k vizuali-

zaci, vãetnû interaktivních moÏností, mi

v˘tvarné podání této v˘stavy pfiipadá za-

staralé, statické, sterilní a nepÛsobivé.

mû zapÛsobila novû otevfiená expozice

v Osvûtimi“.

1. „Nic moc“
Je velmi stroh˘ v˘raz, kter˘m nelze hod-

notit celkov˘ dojem z v˘stavy, k jejíÏ

prohlídce byla velmi krátká doba. Îádné

diskusní fórum, kde by bylo moÏno vy-

jádfiit objektivní názory úãastníkÛ zájez-

du na pÛsobení v˘stavy, se nekonalo.

2. „Matka s mrtv˘m dítûtem“
Tvrzení, Ïe plastika M. Durasové je dílo

v nejãistãím slohu socialistického realis-

mu, je nepodloÏené, neobjektivní a ne-

pravdivé. Sochafika M. Durasová ztvárni-

la svou plastikou Ïenu – matku v civilním

obleãení s mrtv˘m dítûtem v náruãí, kte-

rá vystoupila z transportu v Birkenau na

rampû. Souso‰í vyjadfiuje ãistou formou

nesmírnou bolest bezmocné matky.

3. „Civilní fotografie“
Fotografie v˘znaãn˘ch ãesk˘ch vûzÀÛ,

ktefií zahynuli v Osvûtimi, byly získány

od jejich Ïijících pfiíbuzn˘ch a pocházejí

z doby pfied okupací. Fotografie, které

pofiizovali SS pfii selekcích v Birkenau

a v kmenovém tábofie Osvûtimi, byly

sice konkrétnûj‰í, drastiãtûj‰í, ale nepo-

skytovaly portréty ãesk˘ch vûzÀÛ. Vûzni

ze Ïidovsk˘ch transportÛ, ktefií ne‰li do

plynu, nebyli nikdy fotografováni.

4. „Obraz hrÛzy, utrpení a smrti v KL
Auschwitz“

Fotografie, dokumenty a kresby pÛsobivû

podávají obraz hrÛzy a utrpení vûzÀÛ bû-

hem jejich krátké existence v KL, která

konãila smrtí.

5. „V˘tvarné pÛsobení v˘stavy“
Pokud se t˘ká v˘tvarného pÛsobení v˘-

stavy, lze jen konstatovat, Ïe takovou v˘-

stavu za krátkou dobu prohlídky vyhod-

notit a názor objektivnû vyjádfiit nelze.

Proto nemÛÏeme souhlasit s názorem

dr. M. Vidlákové, Ïe v˘tvarné podání

této v˘stavy jí pfiipadá zastaralé, statické,

sterilní a nepÛsobivé. Trvalo pln˘ch 12

let, neÏ se podafiilo stálou v˘stavu âeské

republiky v bloku 16 nazvanou „âe‰tí

vûzni v Osvûtimi“ uskuteãnit.

Po v˘tvarné stránce splÀuje expozice da-

né poÏadavky, které byly vyjádfieny libre-

tem. Optimálnû fie‰en˘ prostor je obohacen

mnoha nov˘mi exponáty, pÛsobivou stûnou

s trojfotografiemi ãesk˘ch vûzÀÛ a mimo-

fiádnû emotivním ztvárnûním segmento-

v˘ch blokÛ se zrcadlov˘m prÛhledem do

minulosti, vyvolávající vzpomínku na tisí-

ce zahynul˘ch.

Znûní tohoto dopisu projednala Histo-
rická skupina Osvûtim dne 5. 6. 2002
a povaÏuje jej za své stanovisko.

Ing. Robert Bartek,
pfiedseda HS Osvûtim

STANOVISKO K NÁZORU
M. Vidlákové

âlenové Historické skupiny Osvûtim,

Ing. R. Bartek, A. Burger, Prof. F. Kolmer,

arch. O. Zárubová, ktefií se zúãastnili ote-

vfiení stále expozice âeské republiky

v bloku 16, dne 8. kvûtna 2002 v Osvûti-

mi, povaÏují za nutné zaujmout stanovisko

k vyjádfiení dr. Michaely Vidlákové „Jak na

MÁM JIN¯ NÁZOR,
aneb

jak na mne zapÛsobila novû otevfiená ãeská expozice v Osvûtimi?
(Michaela Vidláková)
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K
oho pozvat do na‰í rubriky? Dlouho

jsme pfiem˘‰leli a pak jsem v parku

potkal Vûru Schimmerlingovou. Proã

nedat slovo jí a tak vzpomenout i jejího mu-

Ïe – prvního pfiedsedu Terezínské iniciativy.

Vûrka souhlasila a my jsme se se‰li.

Vûro, snad by bylo nejlep‰í, kdybys nûco povûdûla o svém dût-
ství a dospívání, jakou roli tu hrálo Ïidovství?

Dûtství a dospívání mé sestry a moje bylo klidné. Îili jsme na
Moravû v Olomouci. Otec pfii‰el z Hranic nad Beãvou, ale jeho ro-
diãe se narodili v Osvûtimi, coÏ mi pfiipadá skoro osudové. ¤ekl
mi to tûsnû pfied koncem svého Ïivota. On byl o 21 let star‰í neÏ
maminka a byl tûÏce nemocn˘, zemfiel v roce 1940. Otec byl Ïidov-
sky ortodoxnû orientovan˘. Maminka vyrÛstala v Napajedlích, kde
byli jediná Ïidovská rodina. TakÏe ve ‰kole chodila na kfiesÈanskou
v˘uku a jednou t˘dnû ji vozili do Uherského Hradi‰tû k rabínovi.
U nás se drÏely v‰echny Ïidovské svátky, ale spí‰e liberálním zpÛ-
sobem, chodili jsme i do synagogy.

Dûtství jsi jistû mûla hezké. Co pro va‰i rodinu a pro Tebe
znamenal pfiíchod nacistÛ?

AÏ do zaãátku transportÛ jsme Ïily s matkou a s babiãkou v Olo-
mouci. Do Terezína jsme odjely prvním olomouck˘m transportem
4. ãervence 1942. Tam nás rozdûlili do rÛzn˘ch míst – mne do dív-
ãího domova, sestru do dûtského, maminka s babiãkou byly v ham-
bursk˘ch kasárnách, setkávaly jsme se jen obãas. KdyÏ zaãaly tran-
sporty na v˘chod, odjela jako první z nás babiãka, s ní jsme se uÏ ni-
kdy nesetkaly. Záfiijov˘m transportem pak odjela maminka se
sestrou, já zÛstala v Terezínû aÏ do roku 1944, protoÏe jsem byla ne-
mocná. Pfiesnû za pÛl roku ‰el cel˘ záfiijov˘ transport do plynu. Já
vÛbec nevím, zda maminka se sestfiiãkou ‰ly do plynu, nebo tfieba
zemfiely dfiíve jin˘m zpÛsobem. Mám jen papír, Ïe zahynuly v Osvû-
timi. Já jsem v Osvûtimi nebyla dlouho. Rusové uÏ postupovali a na-
cisti nemohli potfiebovat, aby se s námi setkali. Tak nás pfiesunuli do
muniãní továrny do Oederánu, kde to bylo pfiece jen trochu lep‰í.
Pokou‰eli jsme se i o nûjakou odbojovou ãinnost. Mistfii ani dûlníci
v továrnû s námi mluvit nesmûli, to mohlo znamenat koncentrák i
pro nû. Ale byli i slu‰ní, obãas jsme na‰li i kousek chleba.

Tobû bylo v té dobû necel˘ch dvacet let. O co jsi se zajímala,
co ti pomáhalo pfiekonávat tûÏkosti Ïivota v táborech?

Já jsem byla velice sionisticky zaloÏená. UÏ v Olomouci jsem

byla ãlenkou Makabi Hacair. V Terezínû jsem se také hlásila k sio-
nismu a k Makabi.

Oederán je‰tû nebyl konec va‰eho utrpení?
Zdaleka ne. KdyÏ se Rusové blíÏili, naloÏili nás na otevfiené Ïe-

lezniãní vozy a vozili nás sem a tam. Jedin˘m jejich cílem bylo do-
stat se k AmeriãanÛm. JenÏe to se jim nepodafiilo a my jsme se na-
konec ocitli znovu v Terezínû. Tam ov‰em byla epidemie skvrnité-
ho tyfu a nepustili nás domÛ. Pracovala jsem jako pomocná
o‰etfiovatelka aÏ do konce ãervna. Pak jsem se velmi sloÏit˘m zpÛ-
sobem dostala do Olomouce, ale Ïádné pfiíbuzné jsem tam nena‰la.

Co jsi dûlala?
Vzpomnûla jsem si na tetu, která se jako kfiesÈanka rozvedla

s m˘m Ïidovsk˘m str˘cem. Ten se taky nevrátil. Vypadala jsem
pfií‰ernû, pruhované hadry z lágru, v obliãeji infekãní vyráÏku.
Zazvonila jsem. Teta se zarazila, ale vzala mû k sobû a byla jsem
tam pfies léto. Pak jsme spolu jely do Dobfií‰e, kde Ïil se svou ro-
dinou druh˘ maminãin bratr. Ten se nerozvedl a válku pfieÏil. Tam
mne pfiijali velmi dobfie a chvíli jsem tam také zÛstala. Chtûla jsem
dál studovat. V Olomouci bylo gymnázium, kde mne velice hez-
ky pfiivítali, ale já chtûla víc. Vûdûla jsem, Ïe v Brnû bydlí mÛj do-
br˘ kamarád z Terezína – Rohan, kter˘ mi po válce moc pomáhal
vyfiizovat v‰e potfiebné a byl mi velkou oporou. âekal na svou mi-
lou Gerti, která si léãila tuberkulózu ve ·védsku. Bydlel v pfiidû-
leném velkém bytû po Nûmcích a nabídl mi, Ïe u nûj mohu pfie-
b˘vat. S ním bydlel také Hanu‰ Schimmerling, se kter˘m jsem se
takto seznámila a nakonec jsme se vzali. Pro mne byl po cel˘ ná‰
krásn˘ spoleãn˘ Ïivot, kter˘ trval 51 let, vÏdycky jen Honza.

Kde jste Ïili? Jak to bylo dál?
Studovala jsem Vysokou ‰kolu sociální a pracovala jako sociál-

ní pracovnice ve zdravotnictví a v sociální péãi. Posléze jsem dál-
kovû studovala sociologii na fakultû. Honza pracoval pfied válkou
v zemûdûlství, které se mu zalíbilo, proto vystudoval Vysokou ‰ko-
lu zemûdûlskou a pracoval nejdfiív jako agronom. Bydleli jsme
chvíli v Pohofielicích u Brna, pak jsme dostali byt v Brnû. KdyÏ
dostal Honza po aspirantufie pracovní nabídku z Vysoké ‰koly ze-
mûdûlské, stûhovali jsme se do Prahy. Pak pfii‰el listopad l989
a my jsme se pfiihlásili. Honza mûl utkvûlou my‰lenku, Ïe Terezín
musí zÛstat Ïiv˘ nejen pro ty, ktefií jím pro‰li, ale i pro dal‰í gene-
race. Spoluzakládal Terezínskou iniciativu, opakovanû byl volen
jejím pfiedsedou a já jsem aktivnû pracovala v sociální komisi.
Honza byl velmi aktivní, pfiedev‰ím ve vedení Terezínské iniciati-
vy, ale pofiádal i mnoho pfiedná‰ek ve ‰kolách, jak u nás, tak v Nû-
mecku. Smyslem jeho Ïivota bylo zachovat památku Terezína.

A co dûlá‰ dnes?
Vzhledem k svému vûku jsem se vzdala aktivit v sociální práci.

Jediné, co jsem si ponechala, je spolupráce s penzionem Charlese
Jordana. Jednou t˘dnû absolvujeme cviãení pohybové a cviãení pa-
mûti, pro které jsem se stala ãlenkou organizace EURAG, evrop-
ské organizace pro cviãení pamûti. Jifií Steiner

S lidmi, které bychom mûli znát

VùRA SCHIMMERLINGOVÁ
– STÁLE AKTIVNÍ

DVA SMUTNÉ DNY
Osmého bfiezna jsme v Pinkasovû synagóze vzpomínali na v‰echny blízké i vzdálené, ktefií nepfieÏili válku. Tryzna se jako kaÏdoroãnû

konala ve v˘roãní den hromadné smrti ãesk˘ch ÏidÛ ze záfiijového transportu 1943, ktefií byli po pÛlroãním pobytu v rodinném tábofie Birkenau

zavraÏdûni v plynov˘ch komorách. Za Terezínskou iniciativu promluvila Marta Kottová.

O mûsíc pozdûji, 9. dubna, jsme se na stejném místû se‰li znovu. Tentokrát na Jom ha‰oa, den vzpomínky na období holocaustu, sta-

novené na v˘roãní den povstání ve var‰avském ghettu. Odhodlaní vûzni se vzboufiili proti likvidaci ghetta a témûfi po cel˘ mûsíc vydrÏeli vzdo-

rovat obrovské nûmecké pfiesile.

V synagoze byla pfiedãítána jména mrtv˘ch. Promluvil vrchní zemsk˘ rabín Karol Sidon a pozorn˘m posluchaãÛm neu‰la nezvyklá slova,

jimiÏ pan rabín vyslovil my‰lenku, Ïe Ïidovské obûti ‰oa byly vlastnû vÛlí boÏí.

Jak˘ nepfiedstaviteln˘ by to musel b˘t hfiích, jenÏ by opravÀoval k trestu tak krutému, k trestu koneãnému, z nûhoÏ uÏ se ani nelze pouãit,

udílenému bez v˘bûru v‰em, vãetnû – a to zejména – tûch nejnevinnûj‰ích.

Jak máme chápat takovéto pojetí víry? Je-li vÛle boÏí opravdu tak mocná a nezvratitelná, jak˘ je potom podíl nás lidí na tomto svûtû, jak˘

smysl má na‰e ãinnost a jaká je na‰e odpovûdnost? 

Právû v˘roãí var‰avského povstání, které Jom ha‰oa pfiipomíná, je takov˘m dÛkazem vÛle k ãinu a odpovûdnosti. A patrnû právû toto odhod-

lání, tato volba mezi dvûma zpÛsoby smrti, byla dÛvodem, proã byl Jom ha‰oa stanoven na tento den. Anna Lorencová
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Jedwabne 2002

Kdo se dnes vydá do polského mûs-

teãka Jedwabne, nebude tu vítan˘m hos-

tem. Setká se s nevraÏiv˘mi pohledy

místních obyvatel, zejména zamífií-li

k pomníku pfiipomínajícímu místo, kde

kdysi stála stodola, kam Poláci v ãerven-

ci roku 1941 nahnali své Ïidovské sou-

sedy a zaÏiva je spálili. Îidé tu uÏ pfies

‰edesát let nejsou. Antisemitská nálada

mûsta by se ale dala krájet. 

Debata o Jedwabném otfiásla v uply-

nul˘ch dvou letech cel˘m Polskem. Sa-

motné mûsteãko se ale uzavfielo do sebe

a jakoukoli debatu odmítá. Koncem

bfiezna t. r. se jméno obce na severov˘-

chodû zemû znovu objevilo v polském

tisku. Krzysztof Godlewski, kter˘ tu do

loÀského srpna zastával úfiad starosty, to-

tiÏ obdrÏel prestiÏní ocenûní „za pfiispû-

ní k dobr˘m polsko-Ïidovsk˘m vztahÛm

a odvahu postavit se stereotypÛm a pfied-

sudkÛm svého okolí“. V dobû ‰edesátého v˘roãí vraÏdy se God-

lewski navzdory jedwabensk˘m obãanÛm zasadil o uctûní památ-

ky obûtí.

Podivn˘ folklór

Pfied dvûma lety vy‰la v Polsku kniha sociologa Jana Tomasze

Grosse Sousedé. Historie vyhlazení Ïidovského mûsteãka, která

upozornila na zamlãovanou kapitolu dûjin polského národa za dru-

hé svûtové války. Pro vût‰inu PolákÛ ‰okující zji‰tûní, Ïe pogromy

a masové vraÏdy na Îidech v Jedwabném a v fiadû dal‰ích vesnic

na v˘chodû zemû spáchali místní obyvatelé a ne Nûmci, vyvolalo

v Polsku dÛleÏitou diskusi, která znamenala v˘znamn˘ posun na

cestû k poznání vlastní minulosti zbavené historick˘ch m˘tÛ a lÏí.

Na místní pomûry nezvykle otevfiená debata gradovala v létû 2001,

v dobû ‰edesátého v˘roãí brutální vraÏdy v Jedwabném. Pro jed-

ny ‰lo o podnût k novému pohledu na problematické polsko-Ïidov-

ské vztahy, pro jiné o impuls k oprá‰ení nebo prohloubení antise-

mitsk˘ch stereotypÛ. V pravicovém tisku se zvedla vlna zavilého

popírání úãasti PolákÛ z Jedwabného na hromadném vraÏdûní

místních ÎidÛ. Unisono s projevy nacionalistÛ zní dne‰ním Pol-

skem hlas mnoha pfiedstavitelÛ katolické církve. Její postoj k otáz-

ce Jedwabného nepfiekvapuje. Místní katolická církev nepfiestává,

aÏ na v˘jimky, konzervovat mezi sv˘mi vûfiícími pfiedsudky vÛãi

ÎidÛm ani stereotypní fale‰né pfiedstavy o spoleãné polsko-Ïidov-

ské minulosti. Její ãelní pfiedstavitel, primas Jozef Glemp, kter˘

kdysi prohlásil, Ïe Ïidovství je „podivn˘ folklór“, sice pfiiznal vi-

nu PolákÛ z Jedwabného na vraÏdû místních ÎidÛ, vzápûtí v‰ak

tento ãin relativizoval, kdyÏ ho nemístnû zafiadil do jedné roviny

s izraelsko-palestinsk˘m konfliktem. 

V uplynulém roce mediální boufie nad Jedwabn˘m utichla. „No-

v˘m impulsem k diskusi bude v˘sledek bádání historikÛ z Institu-

tu národní pamûti, ktefií se zab˘vají mj. otázkou, jakou roli v jed-

wabenské vraÏdû sehráli Nûmci,“ fiíká Anna Bikont z Gazety Wy-

borczy, která pfiipravuje knihu reportáÏí o Jedwabném.

Pofiád sem jezdí

Jedwabne se pot˘ká s obrovskou nezamûstnaností. Dlouhé chví-

le si místní ãasto krátí pitím alkoholu. Na námûstí postává hlouãek

muÏÛ v holínkách. AlespoÀ nûktefií z tûch star‰ích museli události

v roce 1941 vidût na vlastní oãi. Z pletence pfiekfiikujících se hla-

sÛ zaznívá: „Izraeli jde jenom o na‰e peníze.“ Duch ‰edesát let sta-

r˘ch událostí je v Jedwabném dodnes cítit na kaÏdém kroku. „Li-

dé z Jedwabného pfiece sami nejlépe vûdí, jak to bylo. Jsou tím ne-

pfiátel‰tûj‰í a uzavfienûj‰í, ãím jasnûj‰í jim je, Ïe se nepodafií ukr˘t

pfied svûtem pravdu o tom, kdo spálil zdej‰í Îidy,“ pozoruje Anna

Bikont. „Antisemitismus v Polsku znovu zesílil po válce. Îidé, kte-

fií pfieÏili, znamenali pro nûkteré Poláky nebezpeãí. Jako svûdko-

vé zloãinÛ, jako pÛvodní majitelé ukraden˘ch domÛ. To vyvolalo

fiadu pováleãn˘ch pogromÛ,“ dodává.

Ze schodÛ vyv˘‰eného kostela se nabízí pohled témûfi na celé

mûsteãko, které místy dodnes pfiipomíná klasick˘ ‰tetl. Mezi ka-

menn˘mi domy se tiskne pár dfievûn˘ch, s okny nízko nad zemí.

Je nedûlní odpoledne a knûz Edward Orlowski vítá v jedwaben-

ském kostele v˘let katolické mládeÏe. Informace o délce, ‰ífice

a v˘‰ce stavby, které udûluje sv˘m hostÛm, nesouvisle míchá s ob-

viÀováním profesora Grosse ze lÏi. „A víte, Ïe na stavbû kostela se

znaãnû podíleli Îidé? Nedivte se, co by Îidáãci neudûlali pro pe-

níze,“ projevuje Orlowski svÛj smysl pro nevkusn˘ humor. Publi-

kum se ti‰e usmûje, jak se v kostele slu‰í.

Právû knûz Orlowski je nejvy‰‰í autoritou obyvatel Jedwabné-

ho. „Má-li nûkdo nûjaké pochybnosti, zajde za mnou a já mu v‰e

vysvûtlím,“ prozrazuje svÛj vliv mezi místními. KdyÏ vypráví

svou „teorii“ o událostech jednaãtyfiicátého roku, zní jako ohraná

gramofonová deska. Vinu PolákÛ popírá. Jeho projev místy do-

konce hraniãí s popíráním cíle nacistÛ vyhladit v‰echny Îidy:

„Nûmci spálili Îidy nikoli jako Îidy, ale jako komunisty a agenty

SSSR. Byli velmi konkrétní, vybrali jen rodiny tûch, ktefií spolu-

pracovali s NKVD.“ Na otázku, zda nelituje, Ïe uÏ v Jedwabném

neÏijí Ïádní Îidé, odpovídá: „VÏdyÈ sem teì pfiece pofiád jezdí.“
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V Jedwabném se ãasto ukazuje Leszek Bubel – slovy Anny Bi-

kont – „vÛdãí antisemita souãasného Polska“, kter˘ neúspû‰nû

kandidoval v prezidentsk˘ch volbách. Ve mûstû potfiísnûném Ïi-

dovskou krví rozdává ultranacionalistické publikace, které se pfií-

li‰ neli‰í od tûch z 30. let. Orlowského hlas posiluje také biskup

Stanislaw Stefanek z nedaleké LomÏe. „Jsme svûdky nesl˘chané-

ho útoku. Jedwabne není ani první ani poslední. Je to loupeÏná

kampaÀ, která mífií daleko. Jde o peníze,“ sugeruje polohlasem

sv˘m posluchaãÛm v kostele pfiedstavu o „tajemném Ïidovském

spiknutí“.

„Souãasn˘ antisemitismus v Polsku (u fiady lidí hluboce zakofie-

nûn˘) je mj. projevem strachu z cizího. A Îid pro mnoho PolákÛ

stále ztûlesÀuje v‰e cizí. Îidovsk˘ pÛvod se podsouvá neoblíbe-

n˘m politikÛm a míní se to jako nadávka, do ÎidÛ bûÏnû nadávají

fotbaloví fanou‰ci soupefii. M˘ty o „Ïidovském spiknutí“ nebo

o „Ïidokomunismu“ jsou tu stále Ïivé,“ vysvûtluje na stránkách

Gazety Wyborczy socioloÏka z Var‰avské univerzity Hanna

Swida-Ziemba.

Dziedzicovo dûdictví

Zaãátkem bfiezna minulého roku vznikla v Jedwabném my‰len-

ka zaloÏit „v˘bor na obranu dobrého jména mûsta“. U zrodu ko-

mitétu, kter˘ v‰ak nakonec nic konkrétního neuãinil, stál vedle nû-

kolika jedwabensk˘ch „diskutérÛ“ i knûz Orlowski se svou tezí:

„Nejde jen o útok na Jedwabne, ale na cel˘ polsk˘ národ. Musíme

se bránit.“ Zpoãátku se ve v˘boru angaÏoval i tehdej‰í starosta

mûsta Krzysztof Godlewski, kter˘ dokonce dva dny zastával funk-

ci jeho pfiedsedy. „Myslel jsem, Ïe mohu na místní pÛsobit zevnitfi.

·lo mi o dÛstojné uctûní obûtí. Vzdal jsem se vedení i úãasti v ko-

mitétu, kdyÏ jsem si uvûdomil, Ïe jeho ostatní ãlenové povaÏují za

obranu Jedwabného absolutní negaci v‰eho, co svûdãí o vinû Po-

lákÛ. Mimo to komitét odmítl jak˘koliv dialog se Ïidovskou stra-

nou,“ vzpomíná Godlewski. Jeho spor s mûstskou radou a latent-

ní konflikt s nepfiátelsky nastavenou vût‰inou obyvatel mûsta ale

zaãal uÏ dfiív, kdyÏ v den devûtapadesátého v˘roãí jedwabenské

vraÏdy poloÏil vûnec na místo, kde kdysi stála stodola, v níÏ byli

Îidé zaÏiva upáleni. O rok pozdûji se Godlewski angaÏoval v pfií-

pravû vzpomínkového aktu 10. ãervence 2001 u pfiíleÏitosti ‰ede-

sátého v˘roãí zloãinu. Radní se stavûli proti uspofiádání tryzny

a spor se starostou se prohluboval. Zaãátkem srpna Godlewski po

devíti letech v úfiadu starosty rezignoval na svou funkci. „V Jed-

wabném mû povaÏují za zrádce Polska, nûktefií dokonce za pod-

placeného. Copak se dá Ïít v takové atmosféfie?“ fiíká Godlewski

na vysvûtlenou svého zámûru vystûhovat se i s rodinou z Jedwab-

ného. O postoji souãasného starosty Michala Chajewského fiíká

Anna Bikont: „Je jedním ze zaryt˘ch antisemitÛ Jedwabného. Sta-

ví se proti ve‰keré snaze ukázat pravdu. S Bublem je jedna ruka.“

V dobû ‰edesátého v˘roãí tragédie se do ‰est a pÛl tisícového

mûsteãka na severov˘chodû Polska sjeli novináfii z celého svûta.

ObjektivÛm kamer tehdy unikl jen málokdo z místních. Samotn˘

pietní akt 10. ãervence 2001, jehoÏ se zúãastnil i prezident Kwas-

niewski, obyvatelé Jedwabného bojkotovali. ZkaÏená vejce v‰ak

pfies pÛvodní v˘hrÛÏky nakonec neházeli. 

Uctít obûti pogromu pfiiletûl ze Spojen˘ch státÛ i nûkdej‰í ob-

ãan Jedwabného Leon Dziedzic. Za druhé svûtové války nûjak˘

ãas ukr˘val Szmula Wasersztajna, kter˘ v roce 1945 jako první po-

drobnû vypovûdûl své svûdectví o zloãinu v Jedwabném. V den ‰e-

desátého v˘roãí vraÏdy v‰ak Dziedzic u pomníku v Jedwabném

nakonec nebyl. Po sérii vyhroÏování se s obavami pfied útokem ra-

dûji pfiedãasnû vrátil do USA. Spolu s ním opustil Polsko i jeho syn

Leszek s rodinou, kter˘ v Jedwabném aÏ do této chvíle Ïil. Lesz-

kovi Dziedzicovi vyhroÏovali sousedé, Ïe mu vypálí dÛm, dvakrát

se pokusili unést jeho syna. DziedzicÛv pfiíbûh není v Jedwabném

ojedinûl˘. Ti, co bydlí v ukraden˘ch Ïidovsk˘ch domech a jejichÏ

rodiny mají prsty ve vraÏdûní ÎidÛ, zastra‰ují své sousedy, ktefií se

odváÏí mluvit o zloãinu nahlas a pravdivû.

Na souãasnou situaci v Jedwabném se lze dívat ze dvou per-

spektiv. Jednou je hledisko celé zemû, která se, vedena gesty ãel-

ních politick˘ch pfiedstavitelÛ, snaÏí pfiijmout bolestivou pravdu

o vlastní historii a morální zodpovûdnost za hrÛzné ãiny sv˘ch spo-

luobãanÛ. Jinou perspektivu nabízí pohled zamûfien˘ pfiímo na Jed-

wabne, které podporováno polsk˘mi nacionalisty a zdej‰í katolic-

kou církví, symbolizuje nepfieru‰enou kontinuitu polského antise-

mitismu, o to absurdnûj‰í, Ïe k nûmu není zapotfiebí ÎidÛ.

ZaráÏející je pfiitom právû okolnost, Ïe Ïádná z pováleãn˘ch ge-

nerací obyvatel Jedwabného nikdy zjevnû neodsoudila ãiny sv˘ch

pfiedkÛ. Ona symbolická „dûlící ãára“, kterou nelze vidût v roce

1945 a která chybí dodnes, je bohuÏel stále v nedohlednu. 

Text a foto: Matûj Stránsk˘
(âlánek vy‰el v t˘deníku Respekt 8. dubna 2002)

Pomník Ïidovsk˘m obûtem – Jedwabne Knûz Edward Orlowski – Jedwabne
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BU·TùHRADSKÉ MUZEUM OTY PAVLA U ROTTA

bylo otevfieno pfied nûkolika t˘dny, 31. fiezna 2002 z popudu rodiny PavlÛ. Expozice,

umístûná do jediné místnosti Rottova domu, vznikla v krátkém období od listopadu 2001

do bfiezna 2002 díky v˘borné spolupráci s pfiíbuzn˘mi, pfiáteli, bu‰tûhradsk˘mi pamûtníky

i dosud Ïijícími hrdiny kníÏek Oty Pavla. Ti v‰ichni nezi‰tnû nabídli dokumenty, foto-

grafie, pfiedmûty ze spisovatelova Ïivota vãetnû jeho psacího stroje, rybfisk˘ch prutÛ

a dûtského medvídka. A díky partû nad‰encÛ Obãanského sdruÏení „Bu‰tûhrad sobû“.

Nav‰tivte je, pfii prohlídce se vám znovu vybaví kníÏky Oty Pavla, osoby a místa,

o nichÏ pí‰e. A také nelehk˘ osud spisovatele, kterého máme rádi.

Anna Lorencová

MUZEUM DR. ·IMONA ADLERA

naleznete v malé ‰umavské vesniãce Dobrá Voda u Hartmanic. Muzeum bylo otevfie-

no v ãervenci 1997 a je umístûno v rodném domû doktora filosofie, historika a rabína ·i-

mona Adlera.

Muzeum pfiibliÏuje náv‰tûvníkÛm velmi vkusn˘m zpÛsobem kulturu a náboÏenství

Ïidovské men‰iny, která Ïila v pohraniãí ·umavy, a zároveÀ seznamuje se Ïivotem nejen

·imona Adlera, ale i celé jeho rodiny. 
AÏ se ocitnete poblíÏ Dobré Vody na ·umavû, zastavte se, náv‰tûva stojí za to.

Michal Stránsk˘

MUZEUM DR. ·IMONA ADLERA – poboãka Západoãeského muzea v Plzni

TEREZÍNSKÁ BÁSE≈ UPROST¤ED KANADY

Na stûnû synagogy v Sas-

katoonu, v kanadské provin-

cii Saskatchewan, visí obraz

zhotoven˘ technikou patch-

worku – se‰íváním rÛzn˘ch

kouskÛ látek. U‰ila ho ãlenka

tamní Ïidovské obce Franci

Holtslander jako pfiíspûvek

do soutûÏe na téma Kvûtiny ze
srdce. Sama o tom fiíká: „Po-

myslela jsem si, Ïe bych chtû-

la udûlat nûjakou báseÀ ãi nû-

co z holocaustu. V knihovnû

synagogy jsem na‰la knihu Je
mojí vlastí hradba ghett?
a velice rychle jsem na‰la báseÀ Ranní popûvek. Bylo neuvûfiitelné, jak byla báseÀ doko-

nalá, mluvila o kvûtinû a o slunci – vûdûla jsem, Ïe jsem na‰la, co hledám. Nikdy jsem

nesly‰ela o Vedem, a pfies své znalosti o holocaustu, ani o Terezínû.“

Pfiesto se autorce podafiilo pfiekvapivû

pÛsobivé dílo. Stfied obrazu tvofií anglick˘

text básniãky vy‰it˘ drobounk˘mi stehy

a kolem je látka s modr˘mi pomnûnka-

mi na tmavû ãerveném podkladu i látka,

která pfiipomíná ver‰ „Slunce se ‰plíchalo

v krvavé koupeli.“ O tom, jak lidé na ob-

raz reagovali, autorka fiíká „pozorovala

jsem lidi, kdyÏ ãetli text a byli udiveni,

o ãem to je. – Mnoha lidem jsem vyprávû-

la o Vedem a o Terezínû.“

Po soutûÏi vûnovala autorka obraz na-

zvan˘ Pomnûnka saskatoonské synagoze.

(Básen Ranní popûvek neznámého

autora najdete na str. 54 knihy M. R. KfiíÏ-

ková, K. J. Kotouã, Z. Ornest: Je mojí vlas-
tí hradba ghett. Aventinum, Praha 1995)

Dagmar Lieblová

Cena dr. Erika Poláka
Památník Terezín vyhodnotil dne 5. 6.

2002 soutûÏe ÏákÛ ãesk˘ch ‰kol, kter˘m
TI umoÏÀuje uskuteãnit zájezdy do Te-
rezína. Pro leto‰ní rok byla vyhlá‰ena
v˘tvarná soutûÏ s námûtem „Zemû je
dobré místo k narození, ale...“ a soutûÏ
literární s názvem „Domov. Co víc ãlo-
vûk potfiebuje?“ 

Slavnostního odpoledne se zúãastnili
pracovníci vzdûlávací centra a Památ-
níku Terezín, starostka mûsta Terezín –
paní RÛÏena âechová, pan Doc. Vojtûch
Blodig a aÏ na malé v˘jimky vítûzní Ïá-
ci v doprovodu sv˘ch profesorÛ. Cenou
E. Poláka, kterou dotuje TI, byli ocenû-
ni jednotlivci i kolektivy jednotliv˘ch
kategorií. Z vysoké úrovnû vyhodno-
cen˘ch prací je patrné porozumûní sou-
ãasné mládeÏe pro v‰echno, co znamnal
holocaust. To svûdãí o osobním zájmu
úãastníkÛ a profesionálnû kvalitní
ãinnosti v‰ech pracovníkÛ v˘chovného
oddûlení Památníku Terezín. Za jejich
nelehkou práci jim patfií na‰e podûko-
vání. Milena Procházková

Cenu dr. Erika Poláka získali:

ve v˘tvarné soutûÏi

Zemû je dobré místo k narození, ale...
• Martina Syrová, Z· U Stadionu, Litomûfiice

• Barbora Opavová, Z· U Stadionu, Lito-

mûfiice

• ·kolní kolektiv 8. Z· Litomûfiice

• Jifií ·ídlo, Gymnázium Bílina

v literární soutûÏi

Domov. Co víc ãlovûk potfiebuje?
• Anna Frantalová, Gymnázium J. Ressela,

Chrudim

• Jarmila Bfiízová, Gymnázium J. Ressela,

Chrudim

• Jan Václav, Gymnázium Teplice

• Hana Ko‰ová, Gymnázium V. Hlavatého,

Louny
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VELK¯ „BRUNDIBÁROV¯“ DEN V OPAVù

Z
aãalo to vlastnû v listopadu 2001 ve francouzském mûstû Nevers, kde se dûti z opavského dûtského sboru Domino úãastnily spo-

lu s místním dûtsk˘m sborem Capriccio t˘denního programu s názvem „Hudba a vzpomínky“. Projekt byl zamûfien na hudbu

z Terezína, s fiadou koncertÛ ze skladeb Hanse Krásy, Gideona Kleina a dal‰ích terezínsk˘ch autorÛ. Francouzské a ãeské dûti

provedly v neverském divadle Brundibára. V místní hudební ‰kole byla také instalována v˘stava terezínsk˘ch dokumentÛ.

Z iniciativy sbormistrynû Domina Ivany Kleinové a za dramaturgické a vydatné organizaãní spolupráce Dr. Evy Petrá‰ové se pak

pfiipravovala ãeská podoba francouzského projektu v Opavû. A tak se 3. dubna 2002 rozezvuãela dûtsk˘mi hlásky obou sborÛ i slezská

metropole, v jejíÏ vÏdy zcela zaplnûném divadle zaznûl KrásÛv Brundibár celkem tfiikrát (2x dopoledne pro ‰koly a veãer pro dospûlé).

Francouzské dûti pak je‰tû odpoledne stihly vystoupit v Mûstském domû kultury pfii vernisáÏi dûtsk˘ch kreseb Helgy Ho‰kové. Ze své-

ho repertoáru pfiedvedly mj. i krásné a dojímavé písnû pro hluchonûmé dûti, které doprovázely „znakovou fieãí“.

V Nevers si pro svého Brundibára vymyslely zajímavé fie‰ení: oba sbory zpívaly celého Brundibára ãesky, a to nejen svoje, ale i ostat-

ní sólové party. Pfiedstavitelé jednotliv˘ch dûtsk˘ch rolí pak buì pouze mimovali (coÏ jim umoÏÀovalo dobfie zvládat své pomûrnû nároã-

né herecké úkoly), nebo zpívali své party spolu se sborem (ãímÏ se zase vyfie‰il problém zvukového prosazení dûtsk˘ch hláskÛ proti

orchestru). Mluvené partie (zmrzlináfie ad.) tu dûti interpretovaly ve francouz‰tinû, pfiidána byla francouzská komentátorka, která prÛbûÏ-

nû ozfiejmovala dûj.

Sbor francouzsk˘ch a ãesk˘ch dûtí byl v Nevers umístûn˘ za dfievûn˘m plotem, coÏ by jistû potû‰ilo Franti‰ka Zelenku, kter˘ tuto

jednoduchou, ale pfiitom funkãní dekoraci pouÏil uÏ pfii premiéfie v praÏském sirotãinci. UmoÏÀovala totiÏ sborovému tûlesu zaujímat

úlohu „komentátora“ i „chlapcÛ a holãiãek do sboru“, ktefií nakonec sv˘m zpûvem pomohou zahnat zlého Brundibára... Ten „terezín-

sk˘“ plot pouÏili pak i v Opavû, kde podobnû jako ve Francii, opût ãesky zpívaly oba soubory. Av‰ak jen své sborové party – ty sólové

si zde malí pfiedstavitelé jednotliv˘ch rolí z opavského Domina jiÏ zazpívali a zahráli sami. A dobfie.

Peãlivû nastudované pfiedstavení doprovázeli ãlenové komorního orchestru uãitelÛ opavské Základní umûlecké ‰koly Václava Káli-

ka. Dirigoval student Ostravské univerzity Jakub Îídek, reÏírovala sedmnáctiletá opavská studentka Katefiina Veselovská – na to, Ïe si

pfiitom oba odb˘vali svÛj operní kfiest, si vedli v˘bornû.

Na závûr kaÏdého pfiedstavení jsme jako b˘valé nedobrovolné obyvatelky Terezína (a vût-

‰inou i b˘valé ãlenky sboru Brundibára) odpovídaly na hojné otázky mal˘m i velk˘m. Po

cel˘ ten nároãn˘ a emotivní „brundibárov˘“ den jsme byly i my zahrnovány péãí a pozor-

ností, kterou nám vûnovali opav‰tí v ãele s primátorem tohoto krásného a válkou tûÏce zkou-

‰eného mûsta.

Eva Herrmannová
(v Opavû s Evou Erbenovou, Helgou Ho‰kovou a Lilian Zapletalovou)

NÁ· BRUNDIBÁR V LIBERCI

V
e stfiedu 22. kvûtna byl v Liberci uveden ná‰ Brundibár. Proã pí‰u ná‰? ProtoÏe mám pocit, Ïe je souãástí na‰ich ÏivotÛ, Ïe

patfií  kaÏdému z nás, ktefií jsme pro‰li Terezínem. Mám vÏdy radost, kdyÏ se  mohu zúãastnit nûkterého pfiedstavení a kdyÏ

vidím, Ïe i dne‰ní mladé  generaci má tato na‰e krásná pohádka, kde dobro vítûzí nad zlem,  stále co fiíct. 

V Liberci bylo na pfiedstavení nûkolik ‰kol, a to nejen z Liberce,  ale pfiijely i dûti z Jablonce a Mimonû. 

Libereckého pfiedstavení se zúãastnili zástupci mûsta i krajského  zastupitelstva a také zástupci âSBS. Byla jsem mile pfiekvapena,

kolik lidí si pfii‰lo na‰eho Brundibára poslechnout. ZároveÀ mi v‰ak  bylo líto, Ïe nikdo z liberecké Ïidovské obce nena‰el ãas, aby se

pfii‰el podívat. Nedá se nic dûlat, nemÛÏeme nikoho nutit. A také  musím vzít v úvahu, Ïe nikdo z nich nepro‰el ani Terezínem ani  jin˘-

mi koncentraãními tábory.

Na shledanou na pfií‰tím Brundibárovi.

Marta Kottová, Liberec
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M
Ûj dûda ·imon byl chud˘ Ïid. Mûl

mal˘ krámek v Oselcích u Nepo-

muku. Prodával zde v‰e, co oby-

vatelé této malé vesniãky potfiebovali – od

potravin pfies hfiebíky aÏ po koÀské postro-

je. Jedin˘m dûdeãkov˘m bohatstvím bylo

hodnû dûtí. KdyÏ jich mûl osm, zemfiela mu

manÏelka. Po nûjaké dobû se oÏenil podru-

hé. Vzal si moji babiãku Rózu, se kterou

mûl dal‰í ãtyfii dûti, mezi nimi i mého ta-

tínka Frantu. Platilo u nich pfiísnû dodrÏo-

vané pravidlo, zavedené babi Rózou: nikdy

nikdo nesmûl ani naznaãit, natoÏ vyslovit,

které dûti jsou vlastní a které nevlastní. To,

Ïe mÛj tatínek patfiil mezi ty „vlastní“, jsem

si pozdûji odvodila sama z data jeho naro-

zení – byl nejmlad‰í.

Pro chudého obchodníka nebylo snadné

uÏivit tolik dûtí. Proto se zavedlo dal‰í pra-

vidlo: ve ãtrnácti letech odcházely dûti

z domova na uãení, v‰echny do Prahy. Je-

dinou v˘jimkou byla moje teta Olga. Dû-

dÛv soused z Oselec odjel do Ameriky a ús-

pû‰nû si tam vedl. Po ãase napsal dûdovi,

aby za ním poslal svou jedinou dceru Olgu,

Ïe se o ni postará. Pfiipojil i spojení a jmé-

no lodi, u které bude ãekat a také v‰e za-

platil. A tak milá teta Olga dostala ve ãtr-

nácti letech na krk ceduli a jela do Prahy,

z Prahy do Hamburku a odtud lodí do Ame-

riky. Neumím si pfiedstavit jak, ale v‰ech-

no dobfie dopadlo. Teta se do Ameriky

‰Èastnû dostala, pfiestoÏe neumûla promlu-

vit jinak neÏ ãesky. Pozdûji se tam provda-

la a Ïila spokojenû do sv˘ch 85 let. Bylo to

její ‰tûstí, protoÏe se tak zafiadila mezi je-

diné tfii dûti dûdy ·imona, které válku pfie-

Ïily.

Vût‰ina ostatních dûtí si v Praze poãína-

la dobfie. Domek s krámkem v Oselcích

prodaly a dûdu ·imona a babi Rózu si vza-

ly k sobû do Prahy. Zestárli a na krám, sle-

pice a králíky uÏ nestaãili. To, Ïe tvrdou

a poctivou prací si jejich synové vydobyli

majetek, se devíti z nich stalo osudn˘m.

Udûlali stejnou chybu jako vût‰ina movi-

tûj‰ích ÎidÛ: nechtûli svÛj majetek opustit

a vãas pfied Hitlerem neutekli.

V̆ jimkou byl jen str˘c Ota. Nevím, jest-

li byl ze v‰ech nejprozfietelnûj‰í a rozeznal

blíÏící se pohromu, nebo zda mu jeho ma-

jetek staãil na lodní lístek. KaÏdopádnû na-

sedl na loì a odplul do Ameriky. Zamífiil na

jih, usadil se v Ekvádoru a oÏenil se s do-

morodou Indiánkou. VyÏenil eukalyptov˘

prales, kter˘ je i jejich dûti uÏivil a posky-

tl práci mnoha domorodcÛm. Pozdûji si po-

fiídil je‰tû men‰í továrnu na rukavice a jeho

dûti dnes vlastní nejvût‰í cestovní kanceláfi

v Quitu. Znám je obû, obãas jezdí do Pra-

hy i se str˘cem Otou, kter˘ je uÏ velmi sta-

r˘, ale stále se tû‰í jasnému rozumu a dob-

rému zdraví. Je druh˘m z dûtí dûdy ·imo-

na, kdo pfieÏil válku.

Tfietím a posledním byl mÛj tatínek

Franta. Pfiijel rovnûÏ jako ãtrnáctilet˘ do

Prahy a vyuãil se drogistou. Nikdy nezbo-

hatl. V Praze se zamiloval do krásné zlato-

vlasé a modrooké katoliãky Helenky. Po

dlouhé známosti, kdy se tatínek snaÏil vy-

dûlat na zaloÏení rodiny, se koneãnû konala

svatba a v roce 1938 jsem se jim narodila

já jako jejich jediné dítû. Rok poté vtrhli do

Prahy nacisté.

V roce 1941 byla Praha v‰echno jiné neÏ

bezpeãné místo pobytu pro Îidy. Na‰i se

proto odstûhovali do Ondfiejova. Tatínek br-

zy ráno vstával a chodil pû‰ky do Lensedel,

kde se stavûla dálnice. Tak se tomu tenkrát

fiíkalo podle dne‰ních mûfiítek to byla spí‰

‰ir‰í rovná silnice. Brzy se za námi odstû-

hovala i maminãina maminka, moje babi

Anãa, protoÏe ovdovûla a nemûla kam ji-

nam jít. Tatínek veãer pfiicházel domÛ

sedfien˘ a vyãerpan˘, ale já uÏ na nûj netrpû-

livû ãekala a sotva dojedl, uÏ jsem mu se-

dûla na klínû s pohádkov˘mi kníÏkami.

A tatínek ãetl, ãetl a ãetl. Maminka s babiã-

kou sedûly s námi, nûco za‰ívaly a slastnû

poslouchaly se mnou, protoÏe tak krásnû ja-

ko tatínek neumûl ãíst pohádky nikdo.

Tak tomu bylo aÏ do doby, kdy se ma-

minka s babiãkou rozhodly, Ïe tomu udûla-

jí pfiítrÏ, abych tatínka doãista neumofiila.

Sehnaly kníÏku Poupata, slabikáfi, podle

kterého se dûti ve ‰kole uãily ãíst a psát.

¤ekly mi: „Milá Yvettko, kdyÏ chce‰ po-

hádky, musí‰ se je nauãit ãíst sama.“ A já

chtûla tak moc, Ïe jsem uÏ ve ãtyfiech letech

umûla plynnû ãíst a brzy potom i psát.

Mûla jsem v‰ak jednu nepfiekonatelnou

vá‰eÀ, a tou byl dudlík. Dudlíky jsem si

chodila sama kupovat k panu ·ikovi. Ten

byl v Ondfiejovû drogistou a jedním z má-

la, ktefií se k nám chovali slu‰nû, pfiestoÏe

jsme byli Îidé. Jednou, byly mi ãtyfii roky,

jsem si ‰la k panu ·ikovi koupit dal‰ího

dudlíka. Podal mi ho a fiekl: „Jestlipak,

Yvettko, ví‰, Ïe pro velké dûti, které dudla-

jí, si pfiijde gestapo?“ PoloÏila jsem dudlík

na pult a utíkala domÛ. Tím to skonãilo.

Obãas si fiíkám, Ïe je velká ‰koda, Ïe pan

·ik nebyl v roce 1957 v Praze a neprodával

v trafice, kam jsem si ‰la koupit svou prv-

ní krabiãku cigaret. Tfieba by mi byl fiekl:

„Yvettko, jestlipak ví‰, Ïe pro mladé dívky,

které koufií, si pfiijdou komunisté?“ Jistû by

to bylo dopadlo stejnû jako s dudlíkem a já

nemusela dodnes koufiit. 

Ale zpût do Ondfiejova. Mnoho radostí

kromû pohádek jsme si tam neuÏili. Mûli

jsme totiÏ hlad. V‰echno jídlo, které jsme

mohli získat na potravinové lístky, ‰lo do

balíãkÛ. V koncentrácích bylo devût tatín-

kov˘ch bratrÛ, jejich Ïeny a dûti. Byl tam

i star˘ dûda ·imon a babi Róza. Prodalo se

v‰e, co nebylo nutnû potfieba k Ïivotu, aby

se nûjaké jídlo sehnalo naãerno, tedy bez

potravinov˘ch lístkÛ. V‰echno ‰lo do ba-

líãkÛ. Za to, Ïe jsme mûli vÛbec nûco k jíd-

lu, vdûãíme panu Kelblovi, ondfiejovskému

pekafii, u nûhoÏ jsme bydleli v pronájmu.

Dával nám star‰í chleba a rohlíky, které ne-

prodal. MoÏná i zadarmo, to uÏ jistû nevím.

Zato vím, jak jsem z rohlíkÛ drhla mák a sy-

pala za okno, protoÏe jsem si pfiála bratfiíã-

ka nebo sestfiiãku. Vûfiila jsem, Ïe nûjaké-

ho ãápa nebo vránu nalákám. BohuÏel jsem

se nikdy nedoãkala.

Také si vzpomínám, jak jedna hodná pa-

ní jednou ukrojila kus ãerstvého chleba, sil-

nû namazala povidly a podala mi ho se slo-

vy: „Papej, Yvettko, jsi hroznû hubená.“

Pfiiãichla jsem k té vÛni a letûla domÛ:

„Maminko, co to je, to je boÏské, vezmi si

se mnou!“ Maminka fiekla: „PánbÛh mi to

odpusÈ“ – chleba mi vzala a se‰krábala

povidla do malinkatého kelímku, kter˘ pak

pfii‰el do jednoho z balíkÛ, rozesílan˘ch do

rÛzn˘ch koncentrákÛ. Pak mi chleba vráti-

la a já si dodnes pamatuji, co to bylo za dob-

rotu. V jeho dírkách totiÏ trochu povidel zÛ-

stalo.

Ne v‰echny paní v Ondfiejovû byly tak

hodné jako ta s povidly. Nezapomenu na

jednu z na‰ich sousedek. S její dcerkou

jsem se potkala na návsi. V ruce drÏela vel-

k˘ kus dortu. OÏdibovala ho a já na ni

s úÏasem hledûla, co to má bájeãného.

KdyÏ jsem se jí zeptala, co to je, podala mi

dort se slovy: „Jestli chce‰, tak si to vezmi,

já uÏ stejnû nemÛÏu.“ Sotva jsem tu nádhe-

ru vzala do ruky, a je‰tû jsem ji ani nestaãi-

la ochutnat, vybûhla maminka holãiãky

a dort mi z ruky vyrvala. Pak ho je‰tû roz-

‰lapala do zemû s kfiikem: „Ty svinû Ïi-

dovská, jdi se pást na hnÛj!“ Omlouvám se

za tu svini, ale bylo to na‰e nejobvyklej‰í

pojmenování od âechÛ v Ondfiejovû. âas-

tovali jím i babiãku Anãu ze staré katolic-

ké rodiny. 

V záfií 1944 jsem nastoupila do první tfií-

dy místní ‰koly. Vzpomínám na bájeãnou

paní uãitelku, která nás uãila sedût s ruka-

ma za zády. ¤íkala, Ïe stromek, kter˘ má b˘t

rovn˘, se k tomu musí vést odmala. To byl

první den mé ‰kolní docházky. KdyÏ jsme

‰li domÛ, rozbily mi ãeské ondfiejovské dû-

ti hlavu kameny s pokfiikem: „Tady má‰, ty

svinû Ïidovská!“ To se opakovalo i druh˘

PROâ ?
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a tfietí den. Potom se maminka s tou bájeã-

nou paní uãitelkou dohodla, Ïe uÏ mû ne-

bude do ‰koly posílat, protoÏe stejnû umím

v‰echno, co se ostatní dûti budou uãit.

âtyfii kilometry od Ondfiejova leÏí vesni-

ce Chocerady. Nad ní na kopci se tyãí im-

pozantní stavba Hrádek, kde bylo sídlo ges-

tapa. Moje krásná maminka Helenka muse-

la kaÏd˘ch ãtrnáct dní na Hrádek docházet.

Vûdûla, co ji ãeká. Gestapáci ji bili, kopali

do ní a fivali, kdy uÏ se koneãnû dá s tou svi-

ní Ïidovskou rozvést. Muãení a v˘hrÛÏky na

maminku nezabraly. Vûdûla, Ïe kdyby ná-

tlaku podlehla, ‰el by tatínek okamÏitû do

koncentráku. St˘kali jsme se s nûkolika

smí‰en˘mi dvojicemi a vûdûlo se, Ïe kdyÏ

kfiesÈanská polovina páru podlehne nátlaku,

podepisuje tím ortel nad sv˘m partnerem.

Moje maminka to neudûlala. 

Tak se stalo, Ïe tatínek ‰el do koncent-

ráku aÏ v lednu 1945. Nikdy nezapomenu,

jak jsme ‰li na dráhu, táhli vozíãek se za-

vazadlem a v‰ichni jsme plakali. A také ne-

zapomenu, jak se tatínek za ãtyfii mûsíce

vrátil. Dûlala jsem si u KelblÛ na dvofie bá-

boviãky a najednou se ozvalo „Yvettko!“

Nevûdûla jsem, jestli se mám dfiív vrhnout

k nûmu nebo bûÏet pro maminku. Byl bos

a mûl zkrvavené nohy. Utekl z Terezína, ‰el

bos aÏ do Prahy a je‰tû staãil v Praze po-

máhat pfii stavbû barikád. Vrátil se a díky

maminãinû stateãnosti se stal tfietím a po-

sledním ze sourozencÛ, kter˘ válku pfieÏil.

Ostatních devût vãetnû jejich rodin takové

‰tûstí nemûlo. Z celé spousty na‰ich pfií-

buzn˘ch se z koncentrákÛ vrátili jen ãtyfii:

sestfienice Hanka a bratranci Petr, Zdenûk,

Otík, pozdûj‰í znám˘ ãesk˘ futurolog

a pfiekladatel Otto Klein.

Po revoluci jela maminka do Prahy a se-

hnala pro nás byt v Hole‰ovicích. Pak se

s tatínkem vydali do Terezína pro babi Ró-

zu. Dûda ·imon koncentrák nepfieÏil. Stá-

le vidím babi Rózu, malinkou a hubeÀouã-

kou, jak sedí v pokoji, odkud bylo vidût na

dvefie bytu. Sedûla, mlãela a ãekala. Usta-

viãnû doufala, Ïe se je‰tû nûkteré z dûtí ne-

bo vnouãat vrátí. Po roce ãekání, kdyÏ vi-

dûla, Ïe uÏ se nikoho nedoãká, náhle ti‰e

zhasla, jako kdyÏ se sfoukne svíãka. Pr˘ jí

puklo srdce Ïalem, já tomu vûfiím.

Od babi Rózy, od bratrancÛ a pfiátel, kte-

fií se vrátili z rÛzn˘ch koncentrákÛ, jsme se

dozvûdûli, Ïe na‰e balíãky nikdy nikdo ne-

dostal. To, co jsme vykoupili v‰ím, co jsme

mûli, hladem a zdravím, bylo zbyteãné

a marné. Já jsem mûla v sedmi letech tu-

berkulózu a poruchu ãinnosti ‰títné Ïlázy.

Byla jsem vyhublá a zuboÏená, proto mû

poslali do Tater do vily Erika v Tatranské

Lesné. Bylo tam plno Ïidovsk˘ch dûtí, kte-

ré na tom byly stejnû jako já, i hÛfie.

Ve ãtyfiech letech mi z podv˘Ïivy vypa-

daly první zuby. KdyÏ pozdûji nastala doba,

kdy mi mûly narÛst druhé, mûla jsem dásnû

tak zatvrdlé, Ïe se zuby neprofiezaly. Prodû-

lala jsem tfii operace a dlouhodobé kaÏdo-

denní vypalování dásní Ïhavou jehlou, do-

kud se neukázaly ‰piãky nov˘ch zubÛ. ·ko-

da námahy, stejnû nikdy za moc nestály.

Moje drahá maminka Helenka byla po

válce stejnû krásná jako pfied ní a byla pfied-

mûtem závisti pro svou ‰tíhlou postavu.

BohuÏel, válka a v‰echny hrÛzy a stresy jí

nenávratnû podlomily zdraví. Zemfiela

v roce 1953 ve vûku 46 let. DoÏila se míru,

ale doÏila se také toho, Ïe tatínka vyhodili

z Chemapolu, kde pracoval jako drobn˘

úfiedníãek, a poslali ho stavût tzv. „Most in-

teligence“. Pracoval tam jen krátce, pak se

jeho tûlo, které se je‰tû nestaãilo vzpama-

tovat z váleãné hrÛzy a hladu, vzboufiilo.

Dostal infarkt a následoval invalidní dÛ-

chod. Nebyli jsme na tom finanãnû dobfie,

ale dalo se to vydrÏet. MÛj tatínek byl nej-

hodnûj‰í a nejbájeãnûj‰í tatínek, jakého

mohla kdy která holka mít. Myslím, Ïe pfie-

sto, co nás potkalo, jsme byli velmi ‰Èastná

rodina, bohatá svou velkou vzájemnou lás-

kou.

Proã to v‰echno pí‰u? MÛj manÏel, kdyÏ

mu nûkdy vyprávím nûkteré zlomky záÏit-

kÛ sv˘ch a rodiny, mû prosí: „Napi‰ to, pro-

sím, napi‰ to! I kdyÏ to nikdo nebude ãíst,

bude to pro mne a na‰eho syna.“ Svého

manÏela Milo‰e povaÏuji za dar osudu, za

náplast za nepfiíli‰ vydafiené dûtství, stejnû

jako svého krásného, chytrého a úspû‰né-

ho syna Pavla a v posledních letech i jeho

Ïenu Renátku a vnuka Honzu.

Ale je tu je‰tû nûco jiného, proã jsem se

koneãnû odhodlala psát. Vzpomínkám

a my‰lenkám nikdo neuteãe. A já neuteãu

tûmto: hodnû nám ublíÏili Nûmci, pozdûji

komunisté. Ale proã nám tolik ublíÏili oby-

ãejní âe‰i? Prostí lidé z Ondfiejova. Je‰tû

dnes se dûsím v˘sledkÛ rÛzn˘ch anket

a prÛzkumÛ vefiejného mínûní, v nichÏ

âe‰i – tfieba moji sousedé – odpovídají na

otázku, zda by chtûli Ïít na jedné chodbû se

Îidy – NE. 

Proã?

Yvetta Vránová 

MUDr. MARIE JEDLIâKOVÁ – PIKOVÁ

Manku jsme si znovu pfiipomnûli díky sborníãku vzpomínek nejbliÏ‰ích pfiátel, kter˘

uspofiádala Alena Munková. Dodateãnû jsme se tak dozvûdûli i o její smrti. Zemfiela

28. prosince 2000 v Mnichovû, kam se po roce 1968 uch˘lila se sv˘m manÏelem, novi-

náfiem a spisovatelem Josefem Jedliãkou, a se synem Jakubem.

Na nekrolog je pozdû, dovolujeme si tedy pro charakterizaci Manãiny jedineãné osob-

nosti vybrat nûkolik úryvkÛ ze zmínûného sborníãku. Vût‰ina osloven˘ch ji poznala aÏ

po válce, pfiipomínáme proto konec války jejími slovy, jak jej vylíãila Ivanu Divi‰ovi.

„...Jednoho dne nás v Au‰vicu nacpali do dobytãákÛ (asi 600 Ïen) a vezli nás Richtung

West. To jsme vycítily. VyloÏili nás v Krkono‰ích, ale na nûmecké stranû. Bylo to mûsto

Merzdorf, byly tam domy, ulice, továrny. Nemûly jsme co Ïrát, pracovaly jsme ve fabri-

ce a zpracovávaly len. Jednoho dne nás dirigovali na apelplac, coÏ byl velkej dvÛr. Pfied-

stoupil pfied nás esesák, mladej, krásnej a oslovil nás: Meine Damen, ich beglückwünsche

Euch zu Ihrer Befreiung und wünsche Euch allen für Ihr zukünftiges Leben Alles Gute!

– A zmizel. Esesaãky, které nás hlídaly, se uÏ vypafiily dfiív. Já, jaká sem, jsem ‰la na pro-

cházku, stromy kvetly, byla to nejkrásnûj‰í chvíle m˘ho Ïivota. Na noc jsme si s kama-

rádkou ustlaly v koupelnû po esesaãkách a bylo tam náhodou rádio. Chytly jsme Prahu

a usly‰ely volání Prahy o pomoc. Tak jsme se vysraly na spaní, sebraly se a ‰ly z tûch

Krkono‰ pû‰ky do Prahy.“

(Ivan Divi‰, Teorie spolehlivosti)

„Reálné gymnázium na Lobkovicovû námûstí. ...Mimofiádná generace studentÛ – me-

zi nimi Pepík a Manka s pfiíbytkem hned vedle ‰koly, pfiíbytkem nonstop 24 hodin

pfiístupn˘m pfiátelÛm. Tam jsme hovofiili, mlãeli, jedli, pili, Ïili. âas her a malin nezra-

l˘ch. Bez happy endu.“

(Eva Marxová, Léta 1945-46)

„Manku Jedliãkovou jsem poznala v roce 1959 v Litvínovû. ...Manka mûla zaãátkem

‰edesát˘ch let ordinaci v pfiízemí jednoho z dvoupatrov˘ch domÛ v tzv. Staré osadû

v Litvínovû. Bydleli jsme pfies dvÛr, domy byly od sebe oddûleny ‰irok˘mi pásy trávní-

kÛ a kefiÛ. Byla jsem v té dobû na matefiské dovolené s druh˘m dítûtem a vedle ‰ÀÛr s vla-

(Pokraãování na str. 18)
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jícími plenkami jsem dychtivû ãekala u koãárku, aÏ se v ordinaci uklidní ranní nápor pa-

cientÛ a v otevfieném oknû se objeví Manãina usmívající se tváfi. Pak jsme trávily v této

pozici – Manka opfiená lokty o parapet ve v˘‰i mé hlavy a já stojící pod oknem – v neko-

neãn˘ch rozhovorech, ...jen obãas pfieru‰ovan˘ch náhodn˘m pacientem, kterému se Man-

ka vûnovala s pfiísloveãnou peãlivostí a laskavostí. Pacienti ji bezmeznû milovali a nûkdy

tro‰ku zneuÏívali.“

(Eva Císafiová)

„Jen málokter˘ ãlovûk tady v Mnichovû má to ‰tûstí, Ïe najde doktora, kter˘ je ocho-

ten pfiijet v pfiípadû nemoci na náv‰tûvu do bytu. Není to tu zvykem, lékafii tady nemají

tak blízk˘ vztah ke sv˘m pacientÛm. Ale mne a mou Ïenu takové ‰tûstí potkalo: mûli jsme

Mániãku. KdyÏ byl nûkdo z nás nemocen, Mániãka skoro kaÏd˘ den telefonovala a pta-

la se po prÛbûhu nemoci. A kdyÏ se jí zdálo, Ïe je to nutné, sedla do svého auta a pfiijela.“

(Petr Böhm)

„Manka potfiebovala k Ïivotu lidi. Lidi byli podstata jejího Ïivota. Lidem zasvûtila

v‰echno své vûdûní, v‰echno své cítûní, ve‰kerou svou energii. ...Manka mûla ten velk˘

dar vcházet do lidí se zku‰eností ãlovûka, kter˘ se dostal do nejbliÏ‰ího doteku se smrtí.“

(Milan Schulz)

Pûtiãlenná rodina Pikova byla deportována do Terezína transportem z Plznû v lednu
1942. MUDr. Ota Pik (1890), s manÏelkou Hermínou (1893), nejstar‰í syn Karel Jifií
(1915), dcera Hana (1919) a nejmlad‰í Marie (1926). V záfií a fiíjnu 1944 byli deporto-
váni do Osvûtimi Birkenau. Vrátily se jen obû dcery, Hana a Marie.

Anna Lorencová

ské náboÏenské obce nebo se jím  po

tomto datu stal,

2) kter˘ byl 15. 9. 1935 s Îidem v man-

Ïelském svazku nebo po tomto datu

v nûj vstoupil,

3) kter˘ pochází z manÏelství uzavfie-

ném s Îidem po 15. 9. 1935,

4) kter˘ pochází z nemanÏelského po-

mûru s Îidem (písmeno a) a  narodil

se jako nemanÏelsk˘ po 31. ãervenci

1936. 

Jako mí‰enci podle b1) jsme byli s brat-

rem povaÏováni za Îidy se  v‰emi dÛsled-

ky vãetnû deportace do Terezína a Osvû-

timi, kdeÏto mé  dvû sestfienice, které mû-

ly tytéÏ dva Ïidovské prarodiãe, ale byly

k rozhodnému dni katoliãky, za Îidovky

povaÏovány nebyly a byly  pronásledování

u‰etfieny.

Pan Weber uvádí dobu, kdy bylo ÎidÛm

dovoleno nakupovat v obchodech  správ-

nû jako 11.00 – 13.00 a 15.00 – 16.30,

pozdûji v‰ak byla tato  doba v Praze omeze-

na na 15.00 – 17.00 a toto omezení roz‰í-

fieno také  na lékárny.

Pan Weber vzpomíná, Ïe Îidé smûli

pfii pouÏití elektrické dráhy cestovat jen

v zadním voze, mûl-li dvû plo‰iny, jinak

vÛbec ne.

Ve skuteãnosti bylo ÎidÛm od 12. záfií

1940 zakázáno pouÏít  elektrickou dráhu

mimo poslední vÛz s dvûma plo‰inami ne-

bo mimo zadní oddíl posledního vozu

s jednou plo‰inou uprostfied. Od  listopadu

1941 byli Îidé (s v˘jimkou tûch, ktefií

utrpûli váleãné zranûní a slep˘ch) zcela

vylouãeni z pfiepravy autobusy, ale tito

privilegovaní byli povinni uvolnit místa

k sezení árijcÛm. PouÏití trolejbusÛ bylo

ÎidÛm zakázáno bezpodmíneãnû. 

Od kvûtna 1942 museli Îidé na vyzvá-

ní prÛvodãího opustit pfieplnûn˘  vÛz – jíz-

denky tím ztrácely platnost. ÎidÛm bylo

také zakázáno  pouÏití elektrické dráhy

na krátk˘ch tratích (bez definice „krátké

trati“). Také jízda parníky a pouÏití spacích

a jídelních vozÛ ve  vlaku byly ÎidÛm za-

kázány, cestování vlakem bylo vÛbec moÏ-

né jen  tfietí tfiídou osobních vlakÛ a s po-

volením nûmeck˘ch úfiadÛ.

Îidé byli v protektorátu postiÏeni snad

stovkami diskriminaãních  zákonÛ, pfiedpi-

sÛ a nafiízení, omezujících jejich práva ve

v‰ech  smûrech – v kaÏdodenním Ïivotû,

v bydlení, ve vefiejném Ïivotû, v péãi

o zdraví, v obchodû a povolání, ve vztahu

k majetku; zakázán  byl dokonce prodej nû-

kter˘ch bûÏn˘ch potravin ÎidÛm, napfi.

brambor k uskladnûní, masa, mléka, bílé-

ho peãiva atd.

Îidovská náboÏenská obec v Praze pro

svou vnitfiní potfiebu vydala ve ãtyfiech

broÏurách pfiehled tûchto pfiedpisÛ obsa-

hující 60 hustû  popsan˘ch stran. (BroÏu-

ry zpracoval Dr. Franz Friedmann mezi

31. 7.  1942 a 31. 3. 1943.) Mám tyto bro-

Ïury po svém otci, kter˘ do své  deportace

v roce 1943 na ÎNO pracoval, a povaÏuji

je za v˘znamnou  památku na nûho i na teh-

dej‰í dobu, kterou jsem jako hoch proÏíval.

Ing. Heinz Frank

âlánek pana Petra Webera, pfiedsedy

Îidovské obce Brno, v minulém ãísle na‰e-

ho ãasopisu obsahuje nûkteré omyly, na

které bych rád upozornil.

Podle pana Webera byl podle norimber-

sk˘ch zákonÛ za Îida povaÏován kaÏd˘

mí‰enec, kter˘ mûl alespoÀ tfii plnû Ïidov-

ské prarodiãe.

Ve skuteãnosti bylo nafiízením ¤í‰ské-

ho protektora z 21. ãervna 1939  stano-

veno, Ïe na území protektorátu âechy

a Morava (v Nûmecku to  platilo jiÏ mno-

hem déle) bude za Îida povaÏován kaÏd˘

mí‰enec, kter˘:

a) mûl alespoÀ tfii plnû Ïidovské prarodiãe,

pfiiãemÏ za plnû  Ïidovského platí pra-

rodiã, kter˘ je nebo byl ãlenem Îidov-

ské obce.

b) Za Îida se povaÏuje také mí‰enec, kte-

r˘ pochází ze dvou plnû  Ïidovsk˘ch

prarodiãÛ

a

1) kter˘ byl 15. 9. 1935 ãlenem Îidov-

CHCI JEN UVÉST NA PRAVOU MÍRU...

(Dokonãení ze str. 17)



VáÏení pfiátelé,
dovolte, abych vám podûkoval jménem v‰ech úãastníkÛ zájezdu (37 ÏákÛ,  2 pedagogové) za umoÏnûní vámi sponzorované ak-

ce. Vyslovuji i plné  uznání za velmi profesionální pfiístup pracovníkÛ Muzea ghetta a  Památníku Terezín. Dle sdûlení doprováze-

jících pedagogÛ zanechala  pfiipravená akce u v‰ech úãastníkÛ hlubok˘ dojem. Domnívám se, Ïe  tragické události související s dru-

hou svûtovou válkou je tfieba  pfiipomínat pfiedev‰ím mladé generaci.

Mgr. Jifií ·íma, fieditel ‰koly v Bûlé pod Bezdûzem

VáÏená Terezínská iniciativo,
touto cestou bychom vám chtûli podûkovat za proplacení faktury za  autobus, kter˘ nás zavezl na exkurzi do Terezína. Díky va-

‰emu  sponzorství jsme poznali, jaké hrÛzné události se v minulosti staly.  Snad si vût‰ina z nás uvûdomila, jak ‰patné je, kdyÏ se

jeden ãlovûk  povy‰uje nad druhého kvÛli vzhledu, barvû pleti nebo náboÏenství.  Je‰tû hor‰í je, kdyÏ se to dûje mezi národy. Ne-

chtûli bychom b˘t  takoví.

Je‰tû jednou dûkují

Ïáci 9. C ze Z· Sadská 
(v dopise následuje 15 dûtsk˘ch podpisÛ - pozn. red.)

Drazí pfiátelé,
upfiímnû dûkuji redakãní radû za Pamûtní vydání k 60. v˘roãí poãátkÛ  deportací ÏidÛ v ãesk˘ch zemích. Na kaÏdé stránce je jedi-

neãn˘  ãlánek, interview nebo pfiekrásná vzpomínka na nûkoho, jehoÏ Ïivot  ovlivnil celé okolí. (PromiÀte mi ‰patnou ãe‰tinu – mám

v˘hradnû nûmecké ‰koly – a nechtûla jsem psát ani anglicky ani nûmecky.) Je  mi stra‰nû líto, Ïe jsme v‰ichni ztratili Willíãka

Groaga, Miroslava  Kárného a jeho Ïenu. Jifiímu Kotouãovi dûkuji za pfiekrásn˘ ãlánek o  nich, Jifiímu Steinerovi za interview se

Zuzanou RÛÏiãkovou. Pavel  Stránsk˘ fiíká v ãe‰tinû skoro doslova to, co já kaÏdoroãnû povídám  mlad˘m lidem v angliãtinû.

Mariánka (Marianne Zadikow May), New York

Dne 7. ãervna se v Praze konal semináfi na téma M. E. C. C. A. a  Terezín. Pofiadateli byla M. E. C. C. A a British Council. Na

programu bylo nûkolik pfiedná‰ek napfi. Dva roky zku‰eností s oÏivením  terezínské pevnosti (Mgr. Ondfiej ·tûdr˘, Ing. arch. Petr

Hájek, Ing.  arch Petr Vávra), Ideologické promûny PraÏského Hradu ve 20. století (Ing. arch. Zdenûk Luke‰). Zahraniãním pfied-

ná‰ejícím byl Arch. Roger  Connah z Velké Británie.

Dagmar Lieblová

Obracíme se na v‰echny na‰e ãleny s touto prosbou:
Pokud se pfiestûhujete, oznamte nám laskavû zmûnu adresy. Po‰ta nám  jinak vrací ve‰kerou korespondenci, kterou vám zasílá-

me, jako  nedoruãitelnou.

Pokud nûkdo zná novou adresu tûchto na‰ich ãlenÛ, prosíme, oznamte  nám ji.

Jde o OlguTÛmovou z Prahy, BoÏenu VaÀkovou z Tfiince, Zdenu  Poláãkovou z Prahy a Annu Ka‰parovou z Liberce.

Zájezd do Terezína pro mladé
Terezínská iniciativa zve zájemce z 2. a 3. generace na jednodenní  zájezd do Terezína, kter˘ bude doprovázet jako prÛvodce

pfiedsedkynû  TI PhDr. Dagmar Lieblová. Zájezd se uskuteãní v nedûli 6. 10. 2002.  V̆ klad PhDr. D. Lieblové bude urãitû vel-

mi zajímav˘ a zasvûcen˘, a  proto vás v‰echny srdeãnû zveme. Zájemci, volejte na tel. ã.  02/22 31 06 81 nejpozdûji do 7. 9. 2002.

Do plzeÀské synagogy
Terezínská iniciativa pfiipravuje zájezd do Plznû na prohlídku novû  upravené synagogy. Tento zájezd se uskuteãní bûhem záfií

leto‰ního  roku. Zájemci volejte na tel. ãíslo 02/22 31 06 81 do konce ãervence.

Napi‰te nám...
Rádi bychom se dozvûdûli, kde v‰ude jsou v âesku i v zahraniãí  pamûtní desky, pomníãky apod. pfiipomínající Ïidovské obûti

nacistické perzekuce z âesk˘ch zemí. Pokud ze svého okolí nebo i  odjinud takovéto památníky znáte, prosím, napi‰te nám 

•   kde deska, pomníãek apod. je

•   jak˘ má text

•   zda o nûm existuje nûjaká dokumentace

•   komu památník patfií 

•   kdo se stará o jeho údrÏbu

•   atd. 

Budeme vdûãni za kaÏdou zmínku a upozornûní.

Pi‰te na adresu: Terezínská iniciativa, Maiselova 18, 110 00 Praha  1.
Za kaÏdou zpráviãku pfiedem dûkujeme.

sekretariát TI
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K jednomu z dopisÛ, které jsem dostal z USA po 11. záfií 2001, byla  pfiiloÏena anonymní báseÀ, poloÏená na místech,
kam lidé pfiiná‰eli  svíãky a kvûtiny k uctûní památky obûtí ‰íleného terorismu.
Pokusil jsem se ji pfieloÏit do ãe‰tiny.

Pavel Stránsk˘

THE LADY SOCHA SVOBODY

I wonder what she thought Stojí zpfiíma, elegantní, ‰tíhlá
As She stood there, strong and tall. v Ïáru, v de‰ti, ve snûhu i v mrazu.
She couldn’t turn away Tváfi  odvrátit nemohouc,
She was forced to watch it all. zírala trpnû  na tu zkázu.

Did she long to offer comfort Chtûlo  se jí snad zasáhnout
As her country bled? a uhasit  ten plamen
With her arm forever frozen svou  paÏí s vûãnou pochodní
High above her head? ztuhlou jak v chladn˘ kámen?

She could not shield her eyes Oãi si  zakr˘t nemohla,
She could not hide her face neschopná zahalit svou tváfi,
She just stared across the water jen nûm˘  symbol svobody,
Keeping Freedom’s place. jiÏ  právû niãí zrÛdn˘ Ïháfi.

The smell of smoke and terror Jako by  pach a koufi a plameny
Somehow reduced her size na  chvíli vzaly jí kus velikosti,
So small within the harbor aby se  objevila vzápûtí
But, still we recognized... v své nekoneãné vzne‰enosti.

How dignified and beautiful ByÈ  stojí dÛstojná a nádherná,
On a day so many died. zatímco mrtv˘m  hrany zvoní,
I wonder what she thought, já zdám  se tu‰it její my‰lenky,
And I knew she must have cried. vÏdyÈ  také chladn˘ kov obãas i slzy roní.

strana 20 ãerven 2002

Vydává Terezínská iniciativa, Jáchymova 3, Praha 1. Tel./fax: 02/22 31 06 81, e-mail: terezinskainiciativa@cmail.cz
Redakãní rada: Jifií Kotouã, Jaroslav Kraus, Anna Lorencová, Milena  Procházková, Jifií Steiner, Michal Stránsk˘

âíslo 22 vy‰lo v ãervnu 2002.

MK âR E 10779

Pro ãtenáfie Terezínské iniciativy z ãasopisu BEJT TEREZÍN vybral  Jifií Steiner

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL zaãínajících filmov˘ch producentÛ a studentÛ  filmového umûní se uskuteãnil na podzim loÀ-

ského roku v kinosále  Muzea ghetta v Terezínû. Úãastníci shlédli hrané filmy o Ïivotû v  ghettu a propagaãní filmy z let 1940 –

1945.

FESTIVAL ST¤EDNÍ EVROPA – pod tímto názvem se konal koncert z díla Pavla Haase a dal‰ích umûlcÛ. Uskuteãnil se

na poãest terezínsk˘ch  obûtí. Uãinkoval PraÏsk˘ komorní orchestr, Freibursk˘ sbor a sólisté  z Japonska, ·védska, Slovenska

a Nûmecka.


