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Tak se mû zeptala pfied ãasem moje dávno uÏ do-
spûlá dcera. Kdy se vrátím z koncentráku. Jezdila
jsem do Osvûtimi ãasto, pfii kaÏdé pfiíleÏitosti, pfii
rÛzn˘ch v˘roãích nebo kvÛli ãeské expozici v tamním
muzeu. VÏdycky na mû cesta pÛsobila tûÏce, depri-
movala mû, ale pfiesto mû to místo táhlo, jako asi 
ãlovûk chodí na hfibitov sv˘ch blízk˘ch. Na hfibitov
bez hrobÛ.

Pak k této cestû nebyl dÛvod, aÏ mû mÛj syn Pavel
upozornil, Ïe v hromadû kufrÛ v polské expozici na‰el
kufr na‰í Honzulky. Nevidím dobfie, sama bych na
dálku nepfieãetla jméno a kufr nena‰la. Honzulka byla
dítû mé sestry, narodila se v ãervnu 1943 v Terezínû.
Obû byly v fiíjnu 1944 poslány do plynové komory. 
Ten kufr jsem chtûla vidût, a tak moje dcera Alena 
se mnou je‰tû jednou jela. Prostfiedí na nás zapÛsobilo,
jako obvykle, a kdyÏ na tom trvala, dala jsem jí ãestné
slovo, Ïe do Osvûtimi uÏ nepojedu. „Pfiece se jednou
musí‰ odtamtud vrátit,“ fiekla.

Netu‰ily jsme, Ïe kdyÏ tam nebudu jezdit,
Osvûtim si mû najde sama.

KdyÏ jeden vzdálen˘ pfiíbuzn˘ pofiádal pozÛsta-
lost svého otce, na‰el kartu s rukopisem mé sestry.
Zeptal se, jestli ji chci, nezhroutím-li se z toho. Chtûla
jsem, a nezhroutila jsem se. Je to lístek psan˘ rukou
mé sestry, tuÏkou, samozfiejmû nûmecky, neboÈ to byl
v Terezínû jedin˘ povolen˘ úfiední jazyk. Psán je v fiíjnu
1944, datován v den deportace do Osvûtimi, kam jela
i s dítûtem. Prosí v nûm svého ‰vagra, aby za ni vyfiídil
v‰e, co nestaãila vyfiídit pfied odjezdem sama (jako
prádlo z prádelny, „majetek“, kter˘ s manÏelem 
nechali v Terezínû), a také ‰vagra Ïádala, aby se 
v pfiípadû, kdyby se jí nûco stalo, postaral o dítû. 
V té dobû byli uÏ na‰i rodiãe mrtvi a já na práci
v Christianstadtu. Ta kartiãka na mne pÛsobila jako
vzkaz ze záhrobí. Jako by ke mnû sestra vztáhla ruku.

Minul˘ mûsíc jsem se zúãastnila konference histo-
rikÛ v Terezínû, kde byli i pol‰tí historici. Jeden
z nich mi ukázal fotografii tfií kufrÛ, sester Holznero-
v˘ch a mého. Chtûl ten mÛj identifikovat. Je mÛj.
Na‰li ho asi pfii nûjaké inventarizaci, a pfii konfrontaci
s existující databází vy‰lo najevo, Ïe jsme pfieÏily.

Vypadá to, Ïe se jen tak nevrátím, nebo - nevrátím
se úplnû. Nejde to, vÏdycky si mû ta minulost najde.

Anna Hyndráková
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Mami, prosím tû, kdy se koneãnû vrátí‰?



Zpráva o práci sociálnû zdravotní
komise TI v roce 2004

❖ Zdravotní fond Claims Conference
V roce 2004 pokraãovala finanãní

pomoc obûtem holocaustu z prostfiedkÛ
zdravotního fondu Claims Conference,
který získala Terezínská iniciativa. Jed-
nalo se o grant ã.171-6857-13 ve vý‰i
80 tis. USD. Bylo poskytnuto celkem
2.887 finanãních pfiíspûvkÛ v celkové
vý‰i 2.073.656,- Kã na zdravotní po-
mÛcky, léky a zdravotní vy‰etfiení
a o‰etfiení. K 31.12.2004 bylo evidováno
931 klientÛ, pomoc byla v roce 2004
poskytnuta 566 ÏadatelÛm - pfieÏiv‰ím
holocaust. Nejvût‰í ãást finanãních pro-
stfiedkÛ (63 %) pfiipadla v roce 2004 na
doplatky za léky. Celkem bylo na léky
poskytnuto 2.197 pfiíspûvkÛ ve vý‰i
1.302.451,- Kã, coÏ znamená prÛmûrnû
593,- Kã na 1 pfiíspûvek. Pokud se týká
jednotlivých druhÛ zdravotních pomÛ-
cek, bylo vyfiízeno nejvíce - 208 Ïádostí -
na zubní protetiku ve vý‰i 231.551,- Kã,
coÏ je prÛmûrnû 1.113,- Kã na 1 pfiíspû-
vek, 158 Ïádostí na brýle ve vý‰i
233.536,- Kã, coÏ je prÛmûrnû 1.478,- Kã
na 1 pfiíspûvek a 33 Ïádostí na naslou-
chadla ve vý‰i 86.241,- Kã, coÏ je prÛ-
mûrnû 2.613,- Kã. Dále byly hrazeny
pfiíspûvky na ostatní zdravotní pomÛcky
a na léãebnou péãi. V pfiípadech potfieby
byly ÏadatelÛm instalovány v bytech
zdravotní pomÛcky (madla, podloÏky
do vany apod.) a jednotlivcÛm zapÛjão-
vány pomÛcky z pÛjãovny Îidovské
obce v Praze a v Brnû.

Po celý rok 2004 se pravidelnû schá-
zel Koordinaãní výbor zdravotního
fondu CC. S platností od 1. 8. 2004 výbor
schválil nové podmínky, v nichÏ do‰lo
ke zvý‰ení pfiíspûvkÛ a celkových limitÛ.
Tyto podmínky byly rozeslány v‰em
ãlenÛm TI a na vûdomí Ïidovským obcím.
Pfiíspûvky jsou schvalovány na Ïivotnû
dÛleÏité léky, tedy zejména ty, které
jsou v registraci zdravotních poji‰Èoven
a vût‰inou jimi ãásteãnû hrazeny, nikoliv
na potravinové doplÀky, za které jsou
povaÏovány napfi. pfiípravky na hubnutí,
kloubní a vitaminové doplÀky apod.

Revizní komise TI v prÛbûhu roku
namátkovû provedla kontrolu úãtÛ
zdravotního grantu CC. KaÏdé ãtvrtletí
byla zpracována  podrobná zpráva

o prÛbûÏném ãerpání finanãních pro-
stfiedkÛ a zaslána Claims Conference.

Îádosti o finanãní pfiíspûvky ze
zdravotního grantu CC zasílejte pí Zlatû
Kopecké na adresu Îidovské obce
v Praze, Maislova 18, 110 00 Praha 1,
informace na tel.: 224 800 810.

❖ Ostatní sociálnû zdravotní fondy TI
V prÛbûhu roku 2004 se také se‰la

sociálnû zdravotní komise TI. Z fondÛ
dr. Thuna a Engelmanových byly schvá-
leny 2 pfiíspûvky ãlenÛm TI v celkové
vý‰i 3.800,- Kã, a to v pfiípadech, které
nemohly být proplaceny ze zdravotního
fondu CC. 

Dále se podafiilo TI získat granty od
Claims Conference i na naléhavou po-
moc jiného druhu „Program nezbytné
pomoci obûtem holocaustu“. Jedná se
o ty pfieÏiv‰í holocaust, ktefií mají v sou-
ãasné dobû existenãní starosti (mají níz-
ký dÛchod, nedostávají od‰kodnûní,
atd.) napfi. s placením nájemného,
stûhováním, úpravou bytu, s platbami
za elektfiinu, plyn, s nákupem o‰acení ãi
potravin apod., pfiípadnû se dostanou do
tûÏké zdravotní situace a pfiíspûvek ze
zdravotního fondu nemÛÏe dostateãnû
pokrýt jejich zvý‰ené náklady. V roce
2004 se pravidelnû scházela komise TI,
která do‰lé Ïádosti fie‰ila a schválila
pfiíspûvky ÏadatelÛm v celkové vý‰i
473.000,- Kã. Prosíme vás, pokud se
v podobné situaci nacházíte, abyste se
pfiihlásili písemnû na adresu: Terezínská
iniciativa, Maiselova 18, 110 00 Praha
1, nebo se informovali na ãísle telefonu
TI: 222 310 681 u paní Marty Jodasové,
vedoucí kanceláfie TI, v dopoledních ho-
dinách (po - ãt) na adrese: Jáchymova 3,
3. poschodí, Praha 1. Také vás prosíme,
pokud nûkoho v podobné situaci znáte
(nemusí to být ãlen TI), abyste nás upo-
zornili, abychom mohli pfiípadnû zajistit
pomoc pfii podání Ïádosti.

❖ Domácí péãe
JiÏ dfiíve jsme vás informovali o pro-

jektu Îidovské obce v Praze Stfiedisko
komplexní domácí péãe EZRA, které
je souãástí oddûlení sociálnû zdravot-
ních sluÏeb ÎOP. Klienti stfiediska
EZRA mohou být v‰ichni ãlenové TI
(pfieÏiv‰í holocaust) Ïijící v Praze.
EZRA sídlí v areálu Nového Ïidov-

ského hfibitova - stanice metra Îeliv-
ského - na adrese: Praha 3, Izraelská 1.
Tel.: 272 738 332, 272 739 778. 
Domácí péãi poskytuje tým odborníkÛ,
který tvofií zdravotní sestry, ergotera-
peutka, sociální pracovník a peãovatelé.
TI získala pro rok 2004 cca 43 tis. USD,
které pfievedla na tuto domácí péãi jako
grant ICHEIC (‰výcarské banky) od
Claims Conference. V souãasné dobû
jiÏ funguje i Agentura domácí péãe JAS
v Brnû.

Také jsme vás jiÏ informovali o sluÏbû
DUSIACH, kterou zaji‰Èuje ÎOP pro
v‰echny pfieÏiv‰í holocaust Ïijící v Praze
a okolí. Tuto sluÏbu vykonává pí dr.
Peterová a pí ing. Wichsová, které 
pomáhají pravidelnými telefonickými
hovory s klienty fie‰it jejich problémy,
zejména psychické, pfiípadnû pfiedávají
kontakty v ostatních situacích. O této
sluÏbû získáte informace pfiímo u pra-
covnic na tel.: 224 800 853 nebo v sociál-
ním oddûlení ÎOP na tel.: 222 310 951.
Podobná linka DUSIACH byla zavedena
i na ÎO v Ostravû pro pfieÏiv‰í holocaust
Ïijící v Ostravû a okolí.

Vûra Baumová,
pfiedsedkynû sociálnû
zdravotní komise TI

V minulém roce pokraãovala finanãní
komise ve své ãinnosti. Posuzovala smûry
hospodafiení v jednotlivých ãtvrtletích
na základû úãetních výkazÛ a doporuão-
vala hospodáfii a pfiedsednictvu TI jed-
notlivá opatfiení ke správnému vyuÏití
finanãních prostfiedkÛ. Rozsah výdajÛ
se uskuteãnil nejen z výnosÛ, které jsou
omezeny rozsahem dobrovolných darÛ
a úrokÛ z bankovních úãtÛ.

Vzhledem k nárÛstu bankovních po-
platkÛ doporuãila zváÏit vedení v‰ech úãtÛ
- korunových i devizových - u Komerãní
banky a âeskoslovenské obchodní banky.

Výsledky hospodafiení za rok 2004 
budou hodnoceny snûmem TI na pod-
kladû zprávy hospodáfie.

Jaroslav Kraus
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ZPRÁVY Z KOMISÍ, KTERÉ NA SNùMU NEUSLY·ÍTE

Sociální a zdravotní péãe o ãleny TI

FINANâNÍ KOMISE 
TEREZÍNSKÉ INICIATIVY



Ve stanovách Terezínské iniciativy
je jedním z hlavních cílÛ snaha uchovat
památku Terezína a obûtí holocaustu. 
Je proto jednou z na‰ich nejvýznamnûj-
‰ích priorit zajistit co nejvût‰í úãast ÏákÛ
a studentÛ na vzdûlávacích zájezdech
do Terezína. BohuÏel, zatím co zájem
‰kol narÛstá, na‰e finanãní moÏnosti se
ztenãují. Vzdûlávací komisi proto vznikl
nový úkol: shánûní penûz prostfiednict-
vím grantÛ a nadací, coÏ je dosti obtíÏné.
Mnohé tyto „zdroje“ jsou totiÏ pfie-
svûdãeny, Ïe je pfiedev‰ím úkolem 
Ministerstva ‰kolství poskytnout na to
prostfiedky, vzhledem k tomu, Ïe jde
o souãást historické gramotnosti ães-
kého národa. TI sice tento názor sdílí,
kdo jej v‰ak nesdílí, je Ministerstvo
‰kolství. Náv‰tûva Terezína je povaÏo-
vána ne za souãást výuky dûjepisu, ale
za mimo‰kolní ãinnost, na níÏ ‰koly 
sice finanãní prostfiedky dostávají, ale
je na ‰kole, jak je vyuÏije. A Ïe v tom
pfiípadû pro nû není Terezín hlavní prio-
ritou, je nasnadû. Dosud selhalo nejen
jednání výchovné komise s pracovníky 
Ministerstva ve snaze zajistit soustavné
a systémové fie‰ení, selhala i snaha, aby
TI tedy získala alespoÀ pfiímý grant na
tento úãel.

Získali jsme pouze limitovaný pfií-
spûvek od Nadaãního fondu obûtem ho-
locaustu a pfiíslib pfiíspûvku na ‰kolní
rok 2004 - 2005 od vzdûlávacího fondu
Claims Conference.

Pfii tom v r. 2004 se námi podporo-
vaného vzdûlávacího programu v Památ-
níku Terezín zúãastnilo:

Vzhledem k nedostatku penûz jsme
byli nuceni ve 4. ãtvrtletí vyhlásit
„stopstav“ a nûkolika ‰kolám odfiíci 
finanãní pfiíspûvek. Vût‰ina tûchto ‰kol
pak svÛj zájezd zru‰ila. Svûtlou výjimkou
byla jedna ostravská ‰kola, kde rodiãe
a uãitelé zájezd zaplatili z vlastní kapsy.

Dal‰í akcí, na níÏ se TI podílí, je li-
terární a výtvarná soutûÏ o cenu Ericha
Poláka. Je neuvûfiitelné, jaký my‰lenkový
a umûlecký náboj mají práce soutûÏících,

vût‰inou absolventÛ námi podporova-
ných zájezdÛ. 

Také v r. 2004 jsme se zúãastnili
ocenûní a rozdílení cen. Je potû‰itelné
vidût, jakou emocionální stopu náv‰tû-
va Terezína v mladých lidech zanechá.
Proto soudíme, Ïe ani znaãná suma, kte-
rou zde vynakládáme, není zbyteãná.

Kromû toho se snaÏíme umoÏnit
‰kolám setkání s nûkterým bývalým
vûznûm, zúãastÀujeme se uãitelských
semináfiÛ apod. Výchovná komise má 

kádr spolupracovníkÛ, ktefií se na této
ãinnosti podle svých moÏností podílejí.

Ostatní ãinnost výchovné komise
spoãívá pfiedev‰ím v kooperaci s dal‰ími
profesionálními i dobrovolnými organi-
zacemi a podle moÏnosti navazujeme
i mezinárodní kontakty.

BohuÏel to, oã bychom stáli nejvíce,
tj. prosadit systémovû kvalitní výuku
o holocaustu na ‰kolách, se doposud
prosadit nepodafiilo.

Michaela Vidláková

V prvém roce druhé dekády své
existence Institut Terezínské iniciativy 
plynule pokraãoval v práci na svých
dlouhodobých projektech a pochopi-
telnû mu vyvstaly i nové úkoly. JelikoÏ
o mnohých na‰ich aktivitách jsme jiÏ
podali zprávu, omezujeme se proto na
doplnûní a zpfiesnûní jiÏ zvefiejnûných
informací.

Jak jsme uvedli v 29. ãísle ãasopisu
Terezínská iniciativa z fiíjna loÀského
roku, opûtovnû jsme pfiipravili sborník
Terezínské studie a dokumenty, v pofiadí
uÏ jedenácté ãíslo nûmecké verze sbor-
níku a deváté ãíslo jeho ãeské verze.
Pro obû jazykové verze se nám podafiilo
zajistit doposud nejvût‰í poãet meziná-
rodnû vysoce respektovaných odborníkÛ.
Skuteãnost, Ïe si sami povaÏovali za
ãest do roãenky pfiispût svými studiemi,
je nejen potû‰ující, ale i nejlep‰ím do-
kladem toho, Ïe roãenka v prÛbûhu let
získala povûst kvalitního a prestiÏního
periodika. Mezi více neÏ dvûma desít-
kami pfiíspûvkÛ, které v ní publikujeme,
jsou napfi. ãlánky Jany Leichsenringové
o berlínských Îidech katolického 

vyznání a katolické obci v Terezínû,
Sandry Alfersové o nûmecky psané 
poezii v terezínském ghettu, Beate
Meyerové o situaci ¤í‰ského sdruÏení
ÎidÛ v Nûmecku v dobû zahájení 
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ZPRÁVA O âINNOSTI 
V¯CHOVNÉ KOMISE

Institut Terezínské iniciativy v roce 2004

Od snûmu do snûmu na stránkách na‰eho ãasopisu
Pevnû vûfiím, Ïe ná‰ ãasopis na svých stránkách dost vûrnû zprostfiedkovává

dûní v Terezínské iniciativû, a tak jsou na‰i ãtenáfii, jak se dnes fiíká, in. Od mi-
nulého snûmu dodnes jsme vydali tfii dvacetistránková ãísla a podafiilo se nám
tisknout je na kvalitnûj‰ím kfiídovém papíru, aniÏ by se zvý‰ila cena.

V kvûtnu loÀského roku jste dostali dvacáté osmé ãíslo, které pfiineslo pfie-
dev‰ím na deseti tiskových stranách reportáÏ ze snûmu.

Devûtadvacáté ãíslo pfiineslo kromû reportáÏe ze vzpomínkového odpoledne
u pamûtní desky na zdi Parkhotelu v Praze, rozsáhlej‰ího hodnocení vyuãování
dûjepisu na ãeských ‰kolách a rozhovoru s jedním z tzv. Birkenau Boys, i nové
podmínky pro poskytování finanãní pomoci pfieÏiv‰ím holocaust.

Tfiicáté ãíslo drÏíte právû v ruce a redakce se tû‰í na setkání s vámi na snûmu.
Michal Stránsk˘

▼
jednodenních programÛ 
47 ‰kol (2 030 úãastníkÛ)

dvoudenních projektÛ 
23 ‰kol (949 úãastníkÛ)

celkem 
70 ‰kol (2 979 úãastníkÛ)

Jaroslava Milotová,
fieditelka Institutu TI 
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hromadných deportací, Susanne Heimo-
vé o vyuÏívání práce protektorátních
vûzeÀkyÀ pfii pûstování kauãuku v kon-
centraãním tábofie Osvûtim ãi Jürgena
Matthäuse o „výchovû“ pfiíslu‰níkÛ SS
k vraÏdûní. Patricie To‰nerová je autorkou
studie o ãasopisu Klepy, který vydávala
skupina ãeskobudûjovické Ïidovské
mládeÏe v letech 1940-1941, Jana ·te-
faniková pro roãenku Terezínské studie
a dokumenty napsala obsáhlou staÈ
o Karlu Hefimanovi a jeho terezínské
sbírce.

Stejnû jako v pfiedchozích letech
i v minulém roce jsme vûnovali znaã-
nou pozornost zpfiesÀování a roz‰ifiování
údajÛ v na‰í databázi obûtí koneãného
fie‰ení Ïidovské otázky v âechách a na
Moravû. Do databáze jsme po provûfiení
kompletnû zanesli údaje z tzv. druhé 
registrace protektorátních ÎidÛ, která
probíhala od fiíjna 1941 do ledna 1943,
jejichÏ sbûr byl ukonãen v roce 2003. 

Za zaznamenání stojí skuteãnost, 
Ïe jsme pfii tom získali informace 
k 10 tisícÛm osob, které nebyly depor-
továny. Jak jsme jiÏ informovali, podafiilo
se nám v minulém roce ve spolupráci
s Národním archivem v Praze nascanovat
na dvacet tisíc úmrtních listÛ z terezín-
ského ghetta. V‰echny nascanované do-
kumenty jsme propojili s databází osob,
kromû toho se pokou‰íme sbírat k jednot-
livým obûtem dal‰í vizuální dokumenty,
jako napfi. fotografie, dopisy apod. Záro-
veÀ jsme pod názvem „Terezín. Digital
Resource Center“ pfiipravili projekt,
který by mûl v budoucnu pfies internet
umoÏnit zpfiístupnûní tfií obsáhlých da-
tabází vûzÀÛ terezínského ghetta, a to
databáze Institutu Terezínské iniciativy,
Îidovského muzea a Památníku Bejt
Terezín.

Správa a vyuÏívání databází obûtí
holocaustu je stále více pfiedmûtem 
‰iroké mezinárodní kooperace. V minu-
lém roce byly tyto otázky tématem
dvou mezinárodních konferencí, kte-
rých se úãastnili i zástupci Institutu.
První konference se konala na jafie
v centrále pátrací sluÏby Mezinárod-
ního âerveného kfiíÏe v Bad Arolsen ve
Spolkové republice Nûmecko, druhá
v srpnu v Památníku Jad Va‰em v Izraeli.
Kromû toho jsme stejnû jako v pfiedcho-
zích letech udrÏovali i vloni kontakty

s celou fiadou zahraniãních odborníkÛ,
památníkÛ a výzkumných institucí, se
kterými jsme si navzájem vymûÀovali
data. Stranou v‰ak neponecháváme ani
praktické vyuÏívání databáze pro potfie-
by laické vefiejnosti. Na Ïádost pfieÏi-
v‰ích a rodinných pfiíslu‰níkÛ z domova
i ze zahraniãí jsme bûhem uplynulého
roku vyhotovili nûkolik stovek re‰er‰í
týkajících se osudÛ terezínských vûzÀÛ.
RovnûÏ pomáháme vyhledat údaje pro
‰koly, jejichÏ studenti v rámci projektu
Zmizelí sousedé pátrají po historii 
Ïidovských obcí v âechách a na Moravû.

Pro nûkolik posledních let ãinnosti
Institutu je charakteristické, Ïe cíle-
vûdomû usilujeme o získání fiady zahra-
niãních a domácích grantÛ. Vloni jsme
pfii tom dosáhly 100% úspû‰nosti. Ve
spolupráci s na‰imi holandskými part-
nery jsme získali grant od EU, který
nám umoÏÀuje, abychom i v dal‰ích 
letech pokraãovali v práci na projektu.
Rakouská strana nám nabídla úãast na
projektu Spoleãné ãesko - rakouské
dûjiny. Získali jsme grant od NOF, díky
nûmuÏ jsme mohli zaãít zpracovávat jiÏ
zmínûné úmrtní listy z terezínského
ghetta. Úspû‰ná byla i na‰e Ïádost na
Grantovou agenturu Akademie vûd âR,
která Institutu Terezínské iniciativy
schválila tfiíletý výzkumný projekt Lidé
na útûku. Îidov‰tí uprchlíci do/z ães-
k˘ch zemích 1933-1939. Jeho hlavními
fie‰iteli jsou Mgr. Katefiina âapková,
Ph.D., která se vûnuje otázce konkrétní
péãe o uprchlíky (síÈ charitativních
spolkÛ, organizace pomoci ze zahra-
niãí) a Mgr. Michal Frankl, který se
specializuje na uprchlickou a azylovou
politiku ãeskoslovenského státu. V prv-
ním roce plnûní projektu oba fie‰itelé
vûnovali pozornost shromaÏìování 
dokumentÛ z domácích i zahraniãních
archivÛ, dobového tisku a exerpování
odborné literatury. První výstupy z pro-
jektu byly pfiedstaveny na konferencích
v Berlínû a Bruselu, kde dr. Frank Caes-
tecker z CEGES/SOMA (Center for
Historical Research and Documentation
on War and Contemporary Society),
který je koordinátorem mezinárodní
skupiny historikÛ zabývajících se uprch-
lickou tematikou, vyzval oba fie‰itele
k úãasti na obsáhlém sborníku týkají-
cím se rÛzných aspektÛ azylové politiky

jednotlivých evropských státÛ.
V minulém roce se pro nás velice 

úspû‰nû rozvíjela i spolupráce s Muzeem
holocaustu ve Washingtonu, kam jiÏ
v pfií‰tích letech zaãnou odjíÏdût na
studijní pobyty pracovníci Institutu,
a Památníkem Jad Va‰em. Díky jeho
vstfiícnosti jsme získali nûkolik tisíc
stran kopií dokumentÛ jak k historii 
Îidovské náboÏenské obce v Praze za
druhé svûtové války, tak i k terezínskému
ghettu, které se stanou základem pro
dal‰í svazky ediãní fiady Acta Theresiania.

Nepochybnû nejvýznamnûj‰ím po-
ãinem Institutu v uplynulém roce se stalo
uspofiádání mezinárodní konference
„Terezín 2004. Stav a perspektivy his-
toriografie terezínského ghetta“, která
se konala v Památníku Terezín ve dnech
20.-23. listopadu. Na na‰i prosbu pfie-
vzal zá‰titu nad konferencí pan Václav
Havel, finanãnû ji podpofiily Zahraniãní
úfiad Spolkové republiky Nûmecko,
praÏské zastoupení Friedrich Ebert Stif-
tung a Îidovské muzeum v Praze. Kon-
ference byla výjimeãná jiÏ tím, Ïe se jí
úãastnily tfii generace historikÛ holo-
caustu a terezínského ghetta. Tu nej-
star‰í reprezentovali paní Ruth Bondyová,
Anna Lorencová a Anna Hyndráková,
nejmlad‰í pak Tomá‰ Fedoroviã, Michal
Frankl a Anna Hájková. Nejzajímavûj‰í
pfiíspûvky, které byly na tomto setkání
témûfi 70 historikÛ z pûti státÛ pfiedneseny,
budou uvefiejnûny v Terezínských stu-
diích a dokumentech 2005 a na strán-
kách Terezínských listÛ.

Rok 2004 byl pro Institut Terezínské
iniciativy standardním pracovním rokem,
bûhem kterého jsme dosáhli fiady od-
borných úspûchÛ a zároveÀ jsme po-
mohli i mnoha lidem. Patfií mezi nû i paní
Helena Vovsová, která tajnû obstarávala
potraviny, léky, po‰tu a dal‰í nezbytnosti
Ïidovským vûzÀÛm z Terezína, pracu-
jícím na statku vdovy po Reinhardu
Heydrichovi v Panenských BfieÏanech.
Za pfiispûní námi vypracovaného 
expertního posudku jí Ministerstvo
obrany v posledních dnech minulého
roku koneãnû udûlilo osvûdãení podle
zákona 255/1946 Sb.

Jaroslava Milotová, 
fieditelka Institutu TI
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Stojíme na poãátku roku 2005 a jako obvykle bilancujeme, co se v uplynulém roce podafiilo a co se nepodafiilo. Pfii takovéto
bilanci je v‰ak tfieba vycházet ze situace, ve které jsme se pohybovali a jednali. Stále se jednalo o období, ve kterém jsme byli
nuceni fie‰it nápravu ‰kod zpÛsobených povodnûmi. Pokraãovaly stavební práce, restaurování objektÛ i postupná náhrada 
nenávratnû zniãených materiálÛ (napfi. kopie archiválií a dal‰ích sbírkových pfiedmûtÛ). Reinstalovány musely být je‰tû po-
vodní po‰kozené stálé expozice „Koncentraãní tábor Litomûfiice 1944 - 1945“ a „Úmrtnost a pohfibívání v terezínském ghettu“.
ProblémÛ v této oblasti bylo mnoho a nûkteré dokonce budou fie‰eny aÏ v tomto roce (restaurování kremaãních pecí a interiéru
modlitebny v Dlouhé ulici.

Pfies tyto problémy se podafiilo organizaãnû zajistit Terezínskou tryznu, která se konala v nedûli 19. kvûtna a na které hlavní
projev pronesl pfiedseda poslanecké snûmovny Parlamentu âR, pan Lubomír Zaorálek. Tryzny se zúãastnili zástupci vlády,
Parlamentu, politických stran i diplomatického sboru. Poprvé byla organizace pfiíchodu na tribunu a kladení vûncÛ zaji‰tûna

podle nového systému, který omezuje tuto úvodní fázi tryzny na oficiální delegace. V‰echny
ostatní delegace poloÏily kvûtinové dary aÏ po skonãení oficiálního programu. Je moÏné
konstatovat, Ïe tyto zmûny se osvûdãily a budeme takto postupovat i nadále.

Dne 19. 4. se konala tradiãní ceremonie Jom ha ·oa, která se uskuteãnila za pfiítomnosti
izraelského velvyslance Artura Avnona a fiady zahraniãních hostÛ. Zástupci Terezínské ini-
ciativy pfieãetli dal‰ích sto jmen svých druhÛ, ktefií v Terezínû zahynuli, a na závûr se pan
velvyslanec pomodlil Kaddi‰. Také tradiãní podzimní tryzna pfiipomínající zaãátek trans-
portÛ ãeských ÎidÛ byla pfiipravena ve spolupráci s rabinátem ÎOP. Konala se jiÏ opût na
Îidovském hfibitovû a u pietního místa u Ohfie dne 12. záfií. V loÀském roce jsme si ale také
pfiipomnûli 60. výroãí likvidace podzimních transportÛ do Rodinného tábora v Osvûtimi -
Bfiezince. Svým pfiedstavením na motivy terezínských kabaretÛ a poezie tuto událost
ozvlá‰tnila paní Bente Kahan.

Kromû tûchto prací probíhala normální muzejní ãinnost, historický výzkum, práce se
sbírkami umûleckými i archivními atd. Chtûl bych pfiipomenout alespoÀ uspofiádání
dvou na‰ich výstav. Tou první byla obnovená a pfiepracovaná dokumentární výstava 
Rodinný tábor a velice si cením pfiedev‰ím realizace dokumentární výstavy „Vedem“, která
pfiedstavuje kulturní úroveÀ a schopnosti chlapcÛ, ktefií v mimofiádnû tûÏkých podmínkách
terezínského ghetta byli schopni dosahovat výsledkÛ srovnatelných se zralými, zku‰enými
autory. Výstava bude prezentována v zahraniãí i v dal‰ích regionech âeské republiky.

Významných úspûchÛ bylo dosaÏeno v oblasti vzdûlávacích aktivit. Podafiilo se zajistit 
úctyhodné mnoÏství semináfiÛ pro klienty z domova i ze zahraniãí. Významné jsou semináfie pofiádané pro na‰e uãitele základních
a stfiedních ‰kol. V tomto rámci se uskuteãnily dva úvodní semináfie, které se konaly v jarních mûsících. Kromû toho se konal
jiÏ tradiãní ãtyfidenní semináfi s mezinárodní úãastí „Holocaust ve vyuãování“ a jeden semináfi v zahraniãí, v loÀském roce to
byl opût semináfi v Osvûtimi. Je tfieba konstatovat, Ïe v souãasné dobû pracuje vzdûlávací oddûlení na hranici svých moÏností
a dal‰í roz‰ífiení tûchto sluÏeb jiÏ není moÏné.

Údaje v následující tabulce pfiitom svûdãí kromû jiného o tom, Ïe usilovná práce vzdûlávacího oddûlení, ale také mnoha 
dal‰ích pracovníkÛ, pfiiná‰í své ovoce. Citované údaje svûdãí o skuteãnosti, Ïe velký nárÛst poãtu náv‰tûvníkÛ není tvofien jen
zahraniãní klientelou, ale Ïe výraznû vy‰‰í rÛst poãtu náv‰tûvníkÛ z fiad ãeské mládeÏe je zfietelný, a já doufám, Ïe stálý. Je to
dáno jak dlouhodobým úsilím vzdûlávacího oddûlení o své mladé klienty a jejich uãitele, ale také soustavnou a systematickou
péãí Terezínské iniciativy, která vynakládá velké úsilí na zaji‰tûní finanãních prostfiedkÛ pro podporu jednotlivých ‰kolních
skupin. Takováto snaha o roz‰ífiení moÏností nav‰tívit Památník a vyuÏít nabízené vzdûlávací programy, roz‰ífiit okruh dûtí,
kterým je taková aktivita ekonomicky pfiístupná, je jedním z hlavních pfiedpokladÛ tohoto pozitivního vývoje. I kdyÏ je nûkdy
tûÏké sponzorÛm vysvûtlovat, Ïe uhrazením nákladÛ za dopravu do a z Terezína se podstatnû roz‰ífií okruh ‰kol, pro které se
touto pomocí takováto aktivita stane reálnou.

Procenta vyjadfiují tempa, jakými v jednotlivých objektech rostla náv‰tûvnost. Je zjevné, Ïe rÛst náv‰tûvnosti ãeské mládeÏe
se zvy‰oval v minulém roce výraznû rychleji neÏ náv‰tûvnost celková.

V samotném závûru uplynulého roku se konala v Terezínû mezinárodní konference „Terezín 2004. Stav a perspektivy histo-
riografie terezínského ghetta“. Toto setkání organizoval Památník Terezín ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy 
a Îidovským muzeem v Praze. Do Terezína se sjeli odborníci z mnoha zemí svûta. Ze Spojených státÛ pfiijel pan Severin 
Hochberg, z Izraele paní Ruth Bondy a Anita Tarsi. Dal‰í historici pfiijeli z Nûmecka, Rakouska, Polska a ze Slovenska. O kon-
ferenci byl velký zájem, a tak nebylo moÏné vyhovût v‰em zájemcÛm. Poslední taková konference se v Terezínû konala v roce
1999 a byla zamûfiena spí‰e na zhodnocení zku‰eností a zároveÀ na formulaci úkolÛ na úseku vzdûlávání. Pfiípravu té nynûj‰í
provázelo mnoho nesnází organizaãních i rozpoãtových. MoÏná o to více tû‰í nesporný úspûch konference, mnoÏství Ïivých,
neformálních diskusí i kvalita pfiednesených pfiíspûvkÛ.

ROK 2004 V PAMÁTNÍKU TEREZÍN
Jan Munk, fieditel Památníku Terezín

Malá pevnost náv‰tûvníkÛ víc neÏ v roce 2003 o nárÛst o
Celkem 229 906 35 318 15 %
Z toho ãeská mládeÏ 25 339 4 652 18 %
Muzeum ghetta
Celkem 158 368 43 346 27 %
Z toho ãeská mládeÏ 20 234 7 417 36 %
Magdeburská kasárna
Celkem 48 612 4 362 9 %
Z toho ãeská mládeÏ 6 532 1 321 20 %

Jan Munk, fieditel PT



V oddûlení holocaustu ÎMP praco-
valy v roce 2004 ãtyfii odborné pracov-
nice, které prÛbûÏnû zaji‰Èovaly úkoly
vyplývající jak z bûÏné agendy, tak úkoly
neplánované.

V lednu 2004 bylo je‰tû moÏno
zhlédnout v galerii Roberta Guttmanna
výstavu Nalezené tváfie, zahájenou v roce
2003. Vidûlo ji celkem 5214 náv‰tûvníkÛ,
ktefií se seznámili s ãástí archivních do-
kumentÛ a trojrozmûrných pfiedmûtÛ,
získaných v rámci projektu Pomozte
pátrat po zmizel˘ch sousedech. Zmínû-
ný projekt byl Îidovským muzeem

v Praze zahájen v roce 2001 a jeho
cílem bylo získat co nejvíce dosud ne-
známých dokladÛ, týkajících se perze-
kuce ãeských ÎidÛ. Na výstavû byly
ukázány dokumenty úfiední povahy, na-
pfi. vyhlá‰ky, formuláfie, vûstníky; 
dokumenty osobní povahy, napfi. vy-
svûdãení, prÛkazy totoÏnosti; ilegální
i oficiální korespondence, deníky, foto-
grafie aj. V roce 2004 byla tato výstava
ve své putovní verzi pfiedstavena
v Brnû, Dûãínû a Teplicích. Prezentace
výstavy bude na fiadû dal‰ích míst po-
kraãovat i v roce 2005.

Oddûlení holocaustu ÎMP spolupra-
covalo souãasnû s fiadou institucí pfii
pfiípravû jejich výstav - poskytovalo 
potfiebné informace, dokumentaci,
zapÛjãovalo relevantní dokumenty 
a fotografie ãi zaji‰Èovalo výrobu jejich
kopií. V âeské republice jmenujme napfi.
projekt Respekt a tolerance s výstavou
Vzpomínky na Ïidovské rodiny z Lo‰tic,
zapÛjãení fotografií a korespondence
pro výstavu Henryk Ross: LodÏ Ghetto
Album v Langhans Galerii Praha. Sou-
ãasnû se ÎMP podílelo na pfiípravû
výstavy Îidé v boji a odboji 1939 - 1945,
plánované na rok 2005. V zahraniãí
ÎMP mimo jiné spolupracovalo 
s Îidovským muzeem v Londýnû

(výbûr a zapÛjãení archivních dokumentÛ
pro výstavu I never saw another butterfly.)
a se Simon Wiesenthal Center v Los
Angeles (zápÛjãky dokumentÛ k výstavû
Friedl-Dicker Brandeis).

Pracovnice oddûlení holocaustu
ÎMP souãasnû vûnovaly velké úsilí pfií-
pravû nové výstavy muzea, plánované
na leto‰ní rok. Tato výstava s pracovním
názvem Transporty na v˘chod v roce
1942 (Místa utrpení ãesk˘ch ÎidÛ) seznámí
vefiejnost s novými poznatky i s dosud
neznámými dokumenty a fotografiemi,
týkajícími se problematiky transportÛ
z protektorátu na východ v období  pfied
deportacemi do Osvûtimi, a s osudy 
deportovaných tûmito transporty.

V rámci odborné ãinnosti ÎMP
vyhledávalo a poskytovalo odborné in-
formace a dokumentaci celé fiadû ÏadatelÛ
z tuzemska i ze zahraniãí. Probíhala
prÛbûÏná spolupráce s rodopisci a regio-
nálními historiky, byly poskytovány
konzultace a re‰er‰e. Byly napfi. poskyt-
nuty informace o dokumentech pro
výstavu v Berlínû Die Mädchen von
Zimmer 28 (terezínský domov L 410),
zaji‰Èovány kopie dokumentÛ a infor-
mace o terezínské ãinnosti prof. Milo‰e
Saluse (pro Fakultu humanitních studií
UK), pfiipravovány archiválie a infor-
mace pro americkou historiãku Deboru
Lipstadt a skupinu manaÏerÛ z The
Wexner Foundation. ÎMP téÏ poskytlo
informace o koncentraãních táborech
pro Technickou univerzitu v Liberci, jeho
pracovnice vyhledávaly podklady k di-
zertaãní práci o Gideonu Kleinovi, byly
pfiipraveny fotografie pro film o Hanu‰i
Hachenburgovi i vyhledány materiály
pro Nadaci Hanse Krásy. Poskytnuté 
re‰er‰e se týkaly napfi. pfiedstavení
Brundibár; terezínského filmu; kultur-
ního Ïivota v Terezínû; zákonÛ, vyhlá‰ek
a nafiízení, vztahujících se k perzekuci
ãeských ÎidÛ; terezínských skladatelÛ;
hudby v Terezínû; rodinného tábora
v Osvûtimi; vzpomínek pamûtníkÛ. 
Byly poskytnuty i ãetné konzultace his-
torikÛm, ale i studentÛm, ktefií si vybrali
holocaust jako téma své diplomové 
ãi seminární práce. Pracovnice oddûlení
holocaustu ÎMP téÏ lektorovaly odborné
historické texty, hodnotily absolventské
práce. Kromû toho zaji‰Èovaly informace
a soupisy obûtí holocaustu z âech
a Moravy pro celou fiadu lokalit jako
podklad pro budování památníkÛ, pro
odborné publikace apod.

Samostatnou kapitolu v ãinnosti od-
dûlení holocaustu ÎMP pfiedstavovaly

práce spjaté s Památníkem obûtem ‰oa
z âech a Moravy v Pinkasovû synagoze.
Mimo jiné ‰lo o shromaÏìování podkladÛ
k opravám a doplÀkÛm nápisÛ, fotogra-
fování jmen pro rodinné pfiíslu‰níky
obûtí a dokonãení oprav nûkterých ná-
pisÛ po‰kozených pfii povodni v létû
2002. Jako kaÏdoroãnû se v Pinkasovû
synagoze uskuteãnila pietní shromáÏdû-
ní pfii pfiíleÏitosti vyvraÏdûní rodinného
tábora v Osvûtimi a Jom ha-‰oa. ÎMP téÏ
spolupracovalo s organizací Hidden
Child pfii pfiípravû odhalení desky Spra-
vedliví mezi národy v areálu Pinkasovy
synagogy.

Hlavní náplní výzkumné ãinnosti
oddûlení holocaustu bylo studium 
archivních dokumentÛ a fotografií vzta-
hujících se k transportÛm ãeských ÎidÛ
do ghett a táborÛ v Pobaltí, Bûlorusku
a ve východním Polsku. 

V roce 2004 se jednotlivé pracovnice
zúãastnily snûmu Terezínské iniciativy,
nav‰tívily Osvûtim u pfiíleÏitosti 60. vý-
roãí rodinného tábora, zúãastnily se
vzpomínkového pietního shromáÏdûní
v âeské Lípû za obûti pochodu smrti,
byly pfiítomny na konferenci historikÛ
Terezín 2004. Stav a perspektivy histo-
riografie terezínského ghetta v Památ-
níku Terezín, zúãastnily se promítání
projektu Expedice „Îidé“ v Litomy‰li
a fiady dal‰ích akcí - tryzny, vernisáÏí
apod. Dále pronesly dvû pfiedná‰ky
o holocaustu pro Stfiední odbornou 
‰kolu v Praze.

Velmi bohatá byla spolupráce s hro-
madnými sdûlovacími prostfiedky. ·lo
napfi. o natáãení âeské televize na
výstavû Nalezené tváfie. Oddûlení spo-
lupracovalo s âeskou televizí i pfii 
natáãení tfiídílného dokumentárního filmu
Holocaust (rozhovory s pracovnicemi),
pfiipravovalo archivní materiály a infor-
mace pro dokument o terezínském 
ghettu a ãasopise Vedem pro japonskou
televizi (reÏisér Ai Taniuchy), vyhledávalo
archivní materiály pro dokumentární
pofiad BBC. Byl poskytnut rozhovor pro
film  Heleny Tfie‰tíkové o osvûtimském
rodinném tábofie. Dále pracovnice od-
dûlení holocaustu vypracovaly re‰er‰e
a poskytly konzultace k dokumentárnímu
filmu pro Hidden Child na téma protiÏi-
dovských zákonÛ a nafiízení, pfiipravily
re‰er‰i o Jindfiichu Heislerovi pro film
o malífice Toyen, vyhledávaly fotografie
pro francouzský dokumentární film, po-
skytly rozhovor o zaji‰Èování transportÛ
ÎidÛ z protektorátu pro âeskou televizi.

Co se týãe archivní práce, u archivní
sbírky Terezín byly uspofiádány a in-
ventarizovány plány, nápisy a technické
nákresy z terezínského ghetta a rovnûÏ
byl zkompletován inventáfi této sbírky. 
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âINNOST ODDùLENÍ HOLOCAUSTU ÎIDOVSKÉHO 
MUZEA V PRAZE V ROCE 2004

▼

Leo Pavlát, fieditel ÎMP



1. Vzdûlávací programy zamûfiené 
na základní a stfiední ‰koly

VKC ÎMP nabídlo v roce 2004 tfiídám 2. stupnû základních
‰kol a v‰em typÛm stfiedních ‰kol tyto programy zamûfiené 
na téma holocaustu:

a) Pfiedná‰ky

Perzekuce ãesk˘ch ÎidÛ, besedy s pamûtníky - pfieÏi-
v‰ími koncentraãní tábory a promítání dokumentárních
filmÛ (napfi. Síla lidskosti a Vyprávûj, mámo, jak to bylo). 

Besedy s pamûtníky se uskuteãnily i mimo VKC ÎMP, 
na praÏských i mimopraÏských ‰kolách. Ve VKC ÎMP pro-
bûhlo v roce 2004 29 pfiedná‰ek a besed pro 580 ÏákÛ 
a studentÛ.

b) Dílny

Od roku 2000, kdy byla v zrenovovaných prostorách
v pfiízemí Maiselovy 15 otevfiena nová uãebna pro výtvarnû

dramatické programy, tzv. „dílny“, zaãaly postupnû vznikat
i interaktivní pofiady na téma holocaustu.
Umûní v mezních situacích (Ïáci základních a stfiedních ‰kol
reagují vlastním výtvarným a slovním vyjádfiením na expozici
dûtských kreseb, kterou pfiedtím zhlédli v Pinkasovû synagoze)
Holocaust v dokumentech (studenti stfiedních ‰kol analyzují
v pûti skupinách dokumenty spojené s pûti fázemi holocaustu)
Reflexe - viníci, zachránci a ti druzí (Ïáci 8. a 9. tfiíd 
základních ‰kol a studenti stfiedních ‰kol se snaÏí definovat
zmínûné skupiny na základû konkrétních pfiíbûhÛ a zachova-
ných fotografií).
Hanin kuffiík (na základû práce s kníÏkou Karen Levinové
Hanin kuffiík vydanou v roce 2003, vlastního pátrání po do-
kumentech dokládajících osudy konkrétních osob v období
holocaustu a následné besedy s osobou pfieÏiv‰í holocaust,
Ïáci vy‰‰ích tfiíd základních ‰kol a studenti stfiedních ‰kol
vytvofií samostatné práce).

V roce 2004 probûhlo 8 dílen pro 193 ÏákÛ a studentÛ.
Dílna Hanin kuffiík byla mj. pfiedstavena uãitelÛm na

mezinárodním semináfii „Holocaust ve vzdûlávání“, pofiádaném
na podzim Památníkem Terezín.
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Problematika holocaustu ve Vzdûlávacím a kulturním centru 
Îidovského muzea v Praze v roce 2004

Pokraãovalo se také v restaurování
a scanování vybraných archiválií.

U sbírky fotografií bylo provedeno
hrubé zpracování souboru fotografií
vztahujících se k transportÛm do ghett,
koncentraãních a pracovních táborÛ
v Pobaltí, Bûlorusku a ve východním
Polsku. V rámci akce Pomozte pátrat
po zmizel˘ch sousedech se na oddûlení
obrátilo 97 osob, od nichÏ byly získány
cenné originály nebo kopie archivních

dokumentÛ (rodinná korespondence, 
louãení pfied transportem, dopisnice
z terezínského ghetta a koncentraãních
táborÛ, ilegální dopisy, osobní dokumenty),
fotografie (‰kolní, rodinné, portrétní)
a vzpomínky na Ïidovské rodiny ãi ko-
munity. ZároveÀ bylo zahájeno hrubé
zpracování pfiírÛstkÛ z této akce. 

Pro roz‰ífiení sbírky deníkÛ a památní-
kÛ oddûlení zakoupilo Deník Evy
Wittlerové a Deník Renáty Reimannové.

V rámci projektu Vzpomínky pamûtníkÛ
probûhlo shromaÏìování, zpracování
a pfiepisování nových vzpomínek a údaje
byly prÛbûÏnû vkládány do poãítaãového
programu. Souãasnû byli kontaktováni
dal‰í pamûtníci. Byla téÏ dokonãena re-
vize vybraných vzpomínek z archivní
sbírky Terezín a tyto vzpomínky byly
zaãlenûny do databáze Sbírky vzpomí-
nek pamûtníkÛ holocaustu. V návaznosti
na projekt Pomozte pátrat po zmizel˘ch
sousedech byly rovnûÏ shromaÏìovány
dokumenty z pfiedváleãného i váleã-
ného Ïivota pamûtníkÛ. Probíhala také
anonymizace vzpomínek (s ohledem na
zákon o ochranû osobních údajÛ), editace
a zpracovávání fotosbírky pamûtníkÛ.

Tematice holocaustu se téÏ prÛbûÏnû
po celý rok vûnoval fieditel ÎMP
Dr. Leo Pavlát, a to pfiedná‰kami na 
toto téma pro stfiední ‰koly, církve
a Univerzitu Palackého v Olomouci,
dále pfiíspûvky na mezinárodních kon-
ferencích v Terezínû a Berlínû v listopadu
2004, a pfiedev‰ím publicisticky (ãeská
redakce BBC, rozhlasové vysílání ·alom
alejchem na stanici Regina, hlavní deníky,
âeská televize). 

Dr. Katefiina Svobodová
Dr. Leo Pavlát

Zrekonstruovaná budova Îidovského muzea v Praze 
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2. Veãerní kulturní programy pro vefiejnost

VKC ÎMP uskuteãnilo v roce 2004 následující veãerní 
pofiady na téma holocaust:

Leden 2004: Proã Nûmci volili Hitlera?
- pfiedná‰ka PhDr. Tomana Broda

Bfiezen 2004: Tzv. Rodinn˘ tábor ãesk˘ch ÏidÛ v Osvûtimi
- pfiedná‰ka PhDr. Tomana Broda 

Duben 2004: âeskosloven‰tí Îidé v boji proti nacismu
- vernisáÏ výstavy dokumentující Ïivot osob-
ností Ïidovského odboje za 2. svûtové války.

âerven 2004: KdyÏ se pohnulo 137 vlakÛ smrti do Osvûtimi
- pfiedná‰ka Ing. Viktora Schwarcze
Daleká cesta - promítání filmu Alfréda Radoka

Záfií 2004: Ghetto v LodÏi
- pfiedná‰ka PhDr. Richarda Seemanna

¤íjen 2004: Friedel Dicker-Brandeisová
- pfiedná‰ka PhDr. Arno Pafiíka
Etická filozofie holocaustu
- pfiedná‰ka Prof. MUDr. Tomá‰e Radila, DrSc.

Listopad 2004: Charlotte Bure‰ová
- pfiedná‰ka Charlotte Opfermann
Nacistické vyhlazovací tábory jako „socio-
logické laboratofie“
- pfiedná‰ka Prof. MUDr. Tomá‰e Radila, DrSc.

Prosinec 2004: ·abat v BelÏecu
- pfiedná‰ka dr. Roberta Sforniho
„Závidûní holocaustu“, „Holocaust survivor“
z povolání
- pfiedná‰ka Prof. MUDr.Tomá‰e Radila, DrSc.

3. Semináfie pro pedagogy

Od roku 2000 se pravidelnû na jafie konají tfiídenní semináfie
pro uãitele Jak uãit o holocaustu, pofiádané ve spolupráci
s Památníkem Terezín. Semináfie jsou akreditovány Minis-
terstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlovýchovy âR. Zabývají se
problematikou Ïidovství a holocaustu v na‰ich zemích.
Program zaãíná v prostorách VKC ÎMP pfiedná‰kami
o dûjinách Ïidovského osídlení u nás, prohlídkou PraÏského
Ïidovského mûsta a workshopy. Dosud jimi pro‰lo více neÏ
800 ãeských pedagogÛ. V roce 2004 se konaly 2 semináfie
(v bfieznu) s úãastí 108 pedagogÛ.

V roce 2001 byl zahájen ãtyfidílný cyklus pro uãitele zá-
kladních a stfiedních ‰kol Îidovské dûjiny, tradice a kultura
a v˘chova k toleranci. Cyklus probíhal do roku 2004 a konal
se ve spolupráci s pedagogickými centry. Tfietí ãást cyklu
tvofiily pfiedná‰ky o dûjinách antisemitismu, moderních dûjinách
ãeských ÎidÛ a beseda s pamûtníkem holocaustu. V roce
2004 se semináfiÛ zúãastnilo 80 pedagogÛ.

4. Ostatní

VKC ÎMP tak jako v minulých letech poskytovalo své
pfiedná‰kové sály pro besedy s pfieÏiv‰ími holocaust, které
pofiádal Památník Terezín pro nûmecké studenty a pedagogy.

5. Projekty

V roce 2004 pokraãoval projekt Zmizelí sousedé, urãený
ÏákÛm základních a stfiedních ‰kol, spoãívající v získání
svûdectví úãastníkÛ holocaustu nebo svûdkÛ tûchto událostí.
V roce 2004 byly pfieloÏeny do angliãtiny a pfiipraveny k výrobû
dal‰í ãtyfii výstavní panely seznamující s výsledky projektu,
byla vyti‰tûna základní metodická publikace k projektu 
(zejména pro uãitele, ale i pro Ïáky a studenty) celkem 
v poãtu 4000 kusÛ. Dále vy‰el katalog k výstavû Zmizelí 
sousedé, letáãek o projektu SpoluÏáci Gymnázia Mikulá‰ské
námûstí v Plzni a sborník Obchodní akademie v Chotûbofii.
Výstavu bylo moÏno zhlédnout na 16 místech. Pro semináfie
byla pfiipravena prezentace projektu na CD-ROM v Power
Pointu, která je prÛbûÏnû doplÀována a kterou lze vyuÏít 
i jako inspiraci pro zaãátek projektu ve ‰kolách. Úãastníci
projektu prezentovali své práce také bûhem mezinárodního
semináfie ve spolupráci s Festivalem 9 bran v rámci 
Visegrádského setkání (Polsko, Slovensko, Maìarsko), 
na kterém pfievzali certifikáty z rukou Debory Lipstadt, 
Arno‰ta Lustiga a Leo Pavláta. PlzeÀská skupina prezento-
vala svÛj projekt SpoluÏáci v prÛbûhu mezinárodního semináfie
pro uãitele v Památníku Terezín.

Od roku 2001 pokraãuje projekt vzdûlávacích putovních
výstav Anna Franková - odkaz pro souãasnost a Pfiíbûh dûtí
- kresby dûtí z terezínského ghetta. Výstavy spoleãnû pofiádané
Anne Frank House v Amsterdamu a ÎMP se konaly v Ob-
chodní akademii Chotûbofi (14. 6. - 25. 6. 2004), galerii 
Holandský dÛm a na Stfiední pedagogické ‰kole v Berounû
(11. 9. - 1. 10. 2004) a v krajském muzeu Cheb (5. 11. - 12. 11.
2004). Zhlédlo je na 140 ‰kolních skupin ze základních
i stfiedních ‰kol.

Ve spolupráci s Anne Frank House se v ãervnu 2004 konal
vzpomínkový veãer k 75. výroãí narození Anny Frankové.
Pfii této pfiíleÏitosti bylo prezentováno nové vydání Deníku
Anny Frankové. Uskuteãnila se premiéra dokumentárního
snímku Krátk˘ Ïivot Anny Frankové, který nyní doprovází
výstavu.

6. Úãast na konferencích a semináfiích

âerven 2004: zasedání Task Force v ¤ímû (dr. M. Pojar)
Srpen 2004: mezinárodní konference „Teaching the 

Holocaust to Future Generations“ v Jad Va‰em,
Izrael (M. Zahradníková)

Záfií/fiíjen 2004: úãast a pfiedná‰ka na semináfii Kehila, 
pofiádaném Muzeem Boskovicka 
(M. Zahradníková)

¤íjen 2004: semináfi pro uãitele v Îidovském památníku
v âernovicích (M. Zahradníková)

Listopad 2004: „Metodika výuky holocaustu“ a mezinárodní
semináfi „Holocaust ve vzdûlávání“,
pofiádané Památníkem Terezín 
(dr. Pojar, M. Zahradníková)

Prosinec 2004: zasedání Task Force v Terstu 
(M. Zahradníková)

Dr. Milo‰ Pojar,
fieditel VKC ÎMP

Dr. Leo Pavlát,
fieditel ÎMP



Pfied ‰edesáti lety, v lednu 1945, byla
„osvobozena“ Osvûtim.

Lidé dnes chápou Osvûtim jiÏ jen jako
historický pojem pfiedstavující symbol
hrÛzy. Pro nûkteré je neosobním pfiedmû-
tem (akademických) spekulací. Pfiibývá
rovnûÏ „vûdátorÛ“, ktefií zpochybÀují
poãet zavraÏdûných, ba dokonce existenci
plynových komor, a naznaãují, Ïe Osvûtim
byla jen obyãejným pracovním táborem,
jehoÏ osazenstvo umíralo pfiirozenou
smrtí. Takovéto a jim podobné zákefiné
my‰lenky jsou dnes pfiedkládány ãte-
náfiÛm a posluchaãÛm, zatímco hrstka
oãitých svûdkÛ je‰tû Ïije.

Osvûtim byla komplexem koncen-
traãních táborÛ. Ústfiední tábor byl 
vybaven zafiízením k tortufie, pseudolékafi-
ským pokusÛm a popravám, av‰ak pfie-
váÏná vût‰ina vûzÀÛ byla zneuÏívána
k otrockým pracím ve váleãném prÛ-
myslu aÏ do úplného vyãerpání. Na rozdíl
od ústfiedního tábora, bylo úãelem pobo-
ãného tábora Osvûtim - Bfiezinka, umís-
tûného nedaleko, masové vyhlazování.
Na tuto koneãnou stanici pfiijíÏdûly do-
bytãáky transportující miliony lidí z celé
nacisty ovládané Evropy. Konsternovaní
cestující byli bez prodlení na rampû
sefiazeni a odvedeni k místu selekce,
kde uniformovaný superman pokynem
ruky bûhem dvou nebo tfií vtefiin roz-
hodl o osudu kaÏdého jednotlivce. Obûti
odeslané na „‰patnou“ stranu netu‰ily,
co je oãekává. V plynových komorách
a krematoriích byly tisíce ãi desetitisíce
kaÏdou noc usmrceny a pfiemûnûny
v popel a dým. Kreatury v lidské podobû
sledovaly agonii odsouzených kukátkem.

Av‰ak i tûm, ktefií byli z rampy vehná-
ni do areálu Bfiezinky, byl dopfián pouze
odklad koneãného osudu. Je tûÏko
pfiedstavitelné, jak krátká chvíle postaãí
k totální dehumanizaci ãlovûka: pfiíchozí
byli obratem svléknuti do naha, oholeni
od hlavy k patû, odv‰iveni (aã v tomto
stadiu v‰i je‰tû nepûstovali), odûni v hadry,
vyhladovûni, biti, muãeni, poãítáni a pfie-
poãítáváni na otevfiených prostranstvích
za kaÏdého poãasí. Nastalo absolutní
poníÏení. Novû pfiíchozí navíc s hrÛzou
pochopili význam plamenÛ a koufie stou-
pajících k nebi na obzoru. ZavraÏdûné
lze kvantifikovat, hrÛzu nikoli. Následovaly
dal‰í selekce, fyzicky schopné dospûlé
osoby byly sefiazeny do oddílÛ, tetovány
a odtransportovány na otrocké práce
v koncentraãních táborech, roztrou‰ených
po nacistické fií‰i, slábnoucí vûzni, ktefií
nebyli vybráni a zÛstávali pozadu, si uvû-
domovali, Ïe je ãeká jediné východisko. 

To byla Osvûtim-Bfiezinka, produkt
lidského mozku.

V mûsících blíÏícího se konce druhé
svûtové války nacisté vyhlazovací zafií-
zení v Osvûtimi-Bfiezince zniãili. Zbytek
chÛze schopného osazenstva byl v lednu
1945 evakuován prostfiednictvím tak
zvaných „pochodÛ smrti“. V‰ichni chÛze
neschopní mûli být zastfieleni. Je pozoru-
hodné, Ïe panská rasa, jsouc si vûdoma
zrÛdnosti svého ãinu, pokusila se zloãin
zastfiít. Av‰ak východní fronta se neúprosnû
blíÏila, a tak nezbýval ãas na vykonání
posledního aktu nad odsouzenými. Tím
se stalo, Ïe se ti nejuboÏej‰í, pokud v na-
stávajících nûkolika dnech nezemfieli
mrazem, nemocemi nebo hladem, doã-
kali Rudé armády.

Pohlédnûme nazpût, nebuìme naivní
a nejásejme. Nikdo nespûchal s osvoboze-
ním ani Osvûtimi, ani kteréhokoli jiného
koncentraãního tábora. Sovûti nemûlina
vybranou: buì museli nacistickou armádu
porazit anebo být sami zne‰kodnûni. Dík
svému vítûznému taÏení Sovûti pfiemístili
hranice, obsadili a zotroãili znaãnou ãást
východní Evropy, nastolili komunistic-
kou diktaturu, zavedli vûznice pro nevinné
obãany. Jinými slovy reprodukovali 
vyzkou‰ený model sovûtského gulagu,
v nûmÏ zemfiely rovnûÏ miliony.„Osvo-
bození“ nacisty devastované a vykli-
zené oblasti, známé svûtu pod ter-
mínem Osvûtim-Bfiezinka, nebylo neÏ

vedlej‰ím produktem druhé svûtové války.
Av‰ak ani západní spojenci se neod-

chýlili od své plánované strategie, aby
urychlili osvobození koncentraãních 
táborÛ nebo zpomalili vyhlazovací pro-
cedury. Je obecnû známo, Ïe spojenci
a Sovûti mûli k dispozici informace 
o úãelu a zpÛsobu nacistických zvûrstev,
a pfiesto nepovaÏovali za nutné zasáhnout
alespoÀ tak minimálnû, jako napfiíklad
bombardováním tratí, po kterých byl lid-
ský náklad dováÏen do spárÛ smrti.

Nebývalo by snad dÛvodné oãekávat, 
Ïe po zku‰enostech druhé svûtové války
lidstvo pfiijde k rozumu? Pfiesto byly
a jsou od roku 1945 dal‰í miliony nevin-
ných muÏÛ, Ïen a dûtí ze zvÛle mocipánÛ
zámûrnû zotroãovány, trýznûny a vraÏdûny
obvykle za úãelem uchopení a udrÏení
moci ve jménu národa, tfiídy, víry ãi jakékoliv
perverzní doktríny nebo agendy. Spo-
leãnost se navíc hemÏí fanatiky otevfienû
kázajícími smrt nevûfiícím. Souãasnû,
v pohodlných salonech bezpeãnû vzdá-
lených od scén masového vraÏdûní, 
distingované dámy a pánové rokují
o tom, zda ten ãi onen pfiípad spadá 
do kategorie genocidy.

Ano, nezapomínejme na osvobození
Osvûtimi a ostatních koncentraãních
a vyhlazovacích táborÛ, ale buìme si
vûdomi, Ïe pro pfieváÏnou vût‰inu obûtí
pfii‰lo „osvobození“ pfiíli‰ pozdû.

Tom Luke, Îeneva

BEZMOC SLOVA
Jazyk, slovo, je nejdokonalej‰ím dorozumívacím a výrazovým prostfiedkem,

kterým lze odkrýt i ty nejtajnûj‰í hlubiny lidské du‰e. Pfiesto selhává, má-li vystih-
nout ‰oa. ·oa je nepopsatelné, nevystiÏitelné, nesdûlitelné.

U pfiíleÏitosti ‰edesátého výroãí osvobození koncentraãního tábora Osvûtim,
který se stal symbolem, pars pro toto ‰oa, bylo fieãeno mnoho moudrých a zasvûce-
ných slov ústy státníkÛ, politikÛ a bývalých vûzÀÛ.

Jak uÏ bylo vícekráte, pfii rÛzných pfiíleÏitostech a na rÛzných místech zdÛraznûno,
nebylo jediné ‰oa ‰esti milionÛ, nýbrÏ ‰est milionÛ individuálních, osobních ‰oa.
Nelze je vystihnout ani jednotlivû, tím ménû v jejich souhrnu. Ani mocné slovo 
tuto moc nemá.

MoÏná, Ïe je i tato nepochopitelnost ‰oa jednou z pfiíãin „osvûtimské lÏi“, neboÈ
je relativnû snadné tvrdit, Ïe to, co nelze bûÏným lidským chápáním pfiijmout, se ani
stát nemohlo.

Je‰tû po ‰edesáti letech se za nocí otevírá tfiináctá komnata du‰í pfieÏiv‰ích
vûzÀÛ. Vyletují z ní démoni na‰eho tehdej‰ího hladu, strachu, utrpení a zoufalství,
pfievleãení do nevídaných, nových, absurdních stresových situací.

Nedávno, právû v období zmínûného ‰edesátého výroãí, jsem se dozvûdûl 
o absurditû, kterou bych nazval dûjinnou.

Osvûtim, toto pfies 800 let staré malé mûsto, bylo aÏ do druhé svûtové války
stfiediskem Ïidovské víry a inteligence v Polsku. Kronikáfi o nûm kdysi napsal: 
„Îít ve velkomûstû Îid mÛÏe, ale umfiít musí Îid v Osvûtimi.“

Netu‰il, v jak hrÛzné, apokalyptické a bezprecedentní mífie se tento imperativ 
za stovky let naplní.

Pavel Stránsk˘
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60 let od osvobození Osvûtimi a dal‰ích koncentraãních táborÛ,
60 let od konce války.

PODIVNÁ
VZPOMÍNKA



V Senátu âeské republiky se u pfií-
leÏitosti Dne obûtem holocaustu konalo
dne 27. ledna t.r. setkání bývalých vûzÀÛ
z Osvûtimi a Terezína. Pfiítomní vyslechli
proslovy pánÛ Petra Pitharta, 1. místo-
pfiedsedy Senátu, pod jehoÏ zá‰titou se
shromáÏdûní uskuteãnilo, dále pfiedsedy
Poslanecké snûmovny PâR Lubomíra
Zaorálka, zástupce Spoleãenství RomÛ
Karla Holomka a za âeskou radu pro
obûti nacismu Oldfiicha Stránského. 

Obzvlá‰È na nás zapÛsobil mimo-
fiádnû zasvûcený projev pfiedsedy Posla-
necké snûmovny.

Zajímavá a dojemná byla úãast stu-
dentÛ gymnázia z Plznû, ktefií pfiedstavili
svÛj projekt SpoluÏáci (pocta dûtským
obûtem holocaustu), inspirovaný známûj-
‰ím projektem Zmizelí sousedé, i úãast
studentÛ Obchodní akademie v Chotûbofii
a jejich plán pátrání po zmizelých chotû-
bofiských sousedech. 

V umûlecké ãásti programu, kterou
bylo setkání ukonãeno, vystoupili Jifií
Ho‰ek a jeho dcera Dominika, ktefií 
zahráli dvû skladby pro violoncella.

Bylo mi trochu líto, Ïe se shromáÏ-
dûní k tak významnému dni, jako bylo 
60. výroãí osvobození Osvûtimi, kromû
nûkolika pfiedstavitelÛ vefiejného Ïivota
zúãastnili pouze bývalí vûzÀové, a Ïe ne-
pfii‰el jediný ze senátorÛ, ktefií mûli ve
stejné budovû v témÏe ãase své obvyklé
zasedání.

Doris Grozdanoviãová

27. ledna, v Den vûnovaný obûtem
holocaustu, se v Pinkasovû synagoze
z iniciativy organizace Hidden Child
konala oslava tûch, ktefií i v tûÏké váleãné
dobû na‰li odvahu pomoci pronásledo-
vaným ÎidÛm. Nûktefií z nich za to byli
ocenûni titulem Spravedliví mezi národy,
který udûluje Památník Jad Va‰em v Je-
ruzalémû. Stejné podûkování platí urãitû
i pro ty, ktefií pomáhali, ale z rÛzných
dÛvodÛ se jim tohoto ocenûní nedostalo.

Za neobyãejnû hojné úãasti zahájila
shromáÏdûní pfiedsedkynû Hidden Child
Jana Dráská. Îáci Lauderových ‰kol po-
kraãovali zapálením sedmi svící se ãtením
Eulogie, vûnované v‰em muãedníkÛm,
milionÛm zavraÏdûných, v‰em, kdo po-
vstali a bojovali v ghettech i jinde, a také
v‰em u‰lechtilým lidem, ktefií neváhali

ukrývat a chránit pronásledované Îidy.
Jako první poté promluvil velvysla-

nec státu Izrael, JE Arthur Avnon, který
kromû ocenûní stateãných zachráncÛ
upozornil, Ïe jméno Arthur mu rodiãe
dali právû na upomínku ãlovûka, který
jim zachránil Ïivot. Dále promluvila
Eva Bene‰ová, zakladatelka Hidden
Child u nás, která se za války s matkou
a bratrem skrývala za velmi sloÏitých
a dramatických podmínek. Vûra Eger-
mayerová pfieãetla anglické poselství
M. Paldiela z Jad Va‰em, jímÏ vyslovil
radost a uspokojení z odhalení Pamûtní
desky „Spravedlivým“ u Pinkasovy 
synagogy. Za druhou generaci zachrá-
nûných promluvila Dina Skaleová.

Po skonãení shromáÏdûní byla pfied
Pinkasovou synagogou odhalena pamûtní
deska zachráncÛm ÎidÛ, za úãasti autora
Jaroslava Róny. Vlastní odkrytí desky
provedly dûti, „které se nemûly narodit“,
dcery dvou skrývaných a zachránûných,
Dina Skaleová a Hana Bene‰ová. Autor
pak vysvûtlil, Ïe se námûtem stromÛ
s korunou a kofieny chtûl pfiiblíÏit vysa-
zování stromÛ v Památníku Jad Va‰em
k uctûní a zachování památky v‰ech
Spravedliv˘ch mezi národy.  

Snad se mohu doznat k velkému
pfiekvapení a potû‰ení, které mi poskytl
Jaroslav Róna svým krásným ztvárnû-
ním pamûtní desky v secesní podobû.

Anna Lorencová

60. v˘roãí likvidace lodÏského ghetta
Ve dnech 23. - 30. srpna 2004 se konalo v LodÏi velké vzpomínkové setkání

u pfiíleÏitosti 60. výroãí likvidace lodÏského ghetta. Spoleãnû s LodÏskou 
Ïidovskou obcí je organizovalo mûsto LodÏ a zúãastnil se ho také polský pre-
zident Alexandr Kviasniewski. Na setkání pfiijelo z celého svûta kolem 5 000
lidí, neboÈ mnozí z nich s sebou pfiivezli své dûti i vnuky.

Na‰e skupina dostala pozvánky pozdû a nestaãili jsme zorganizovat spoleãný
zájezd. Se‰li jsme se alespoÀ spolu s pfiedsedkyní Terezínské iniciativy paní
Dagmar Lieblovou na Îidovském hfibitovû u LodÏského památníku a poloÏili
na nûj kytici. Dnes Ïije v âeské republice z bývalých lodÏských vûzÀÛ pouze 
15 a z nich bohuÏel mnohým brání zdravotní stav úãastnit se podobných akcí. 
Pfiesto jsme se dohodli, Ïe pojedeme do LodÏe ve dnech odjezdu prvních praÏ-
ských transportÛ.

Zájezd se konal ve dnech 24. - 27. fiíjna 2004 a zúãastnili se ho Vûra ·tin-
glová, Michal Salamonoviã, Vûra ·lesingerová, Michal Klepetáfi za PraÏskou
Ïidovskou obec a Libu‰e Bártová za Ostravskou Ïidovskou obec. Zúãastnil se
ho také Pavel ·tingl, který v LodÏi
natáãel rozhovory a fotografoval.
Pfiedsednictvo PraÏské Ïidovské ob-
ce nám vy‰lo vstfiíc a dalo k dispozi-
ci malý mikrobus s fiidiãem a Fede-
race Ïidovských náboÏenských obcí 
zaplatila noclehy. Cesta do LodÏe 
trvala asi 10 hodin, v LodÏi jsme
strávili dva dny.

Nav‰tívili jsme Îidovskou obec
a byli jsme pfiijati jejím pfiedsedou
a rabínem (v jedné osobû) Simchou
Kellerem. Hovofiil o srpnových
slavnostech, které se vydafiily a ji-
miÏ Ïilo celé mûsto, a seznámil nás
se situací v LodÏi. Mimo jiné fiíkal,
Ïe antisemitismus je men‰í, mnoho
mlad‰ích lidí „vychází ze skfiíní“
a zaãíná se podílet na Ïivotû Obce.
V souãasné dobû má Îidovská obec
v LodÏi asi 300 ãlenÛ (pfied válkou 
bylo v LodÏi 250 000 ÎidÛ). Také
vybavení Obce se zlep‰ilo, má Sta-
cionáfi pro seniory, rehabilitaãní, 
kulturní a historické stfiedisko.
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ZE SENÁTU

Odhalení pamûtní desky
zachráncÛm ÏidÛ v dobû 

2. svûtové války

Na snímku Vûra ·lesingerová,
Michal Salamonoviã a Vûra ·tinglová



Po mediální pozornosti 60. výroãí
odchodu protektorátních ÎidÛ do Terezína,
zaãala i men‰í mûsta stavût pomníky
„svým“ obûtem holocaustu.

Ve stfiedu 29. záfií 2004 byl odhalen
výtvarnû pûknû fie‰ený pomník v Bohu-
mínû, v blízkosti místa, kde stávala
Nûmci vypálená synagoga. Pietní akt
uspofiádalo zastupitelstvo mûsta. Zúãast-
nila se ho delegace Îidovské obce 
v Ostravû, delegace Terezínské iniciativy
a gymnazisté z Bohumína. Nûkolik stu-
dentek pfiedneslo básnû Jifiího Ortena,
modlitbu za mrtvé pronesl rabín Mo‰e
Koller z Brna. Místostarostka Bohumína
nás zaujala poukazem na fakt, Ïe aãkoli
Ïidovská komunita pfied válkou nebyla
v Bohumínû nijak poãetná, její ekono-
mický a spoleãenský pfiínos mûstu byl
velmi významný.

Po pietním aktu se konal koncert 
vynikajícího souboru ADASH vedený
doc. Novotným. Vystoupení souboru
mûní v‰echny pietní akce na Ostravsku
v nev‰ední sváteãní záÏitek.

BohuÏel, tak jako jiÏ nûkolikrát 
památník transportu do Niska v Ostravû,
stal se i památník v Bohumínû je‰tû pfied
odhalením terãem neznámých vandalÛ.

Vûra Andrysíková, Ostrava

Válka skonãila a vlny mírového 
Ïivota vyvrhly na bfieh hrstku troseãníkÛ
- chlapcÛ z domova ã. 7 na L 417, ktefií
si fiíkali Nesarim a s nimi i jejich madri-
cha, který v téhle historii hrál a hraje 

dÛleÏitou roli. Aãkoliv je jen o nûkolik
let star‰í, dokázal nám v‰em ulehãit ztrátu
rodiny a dokázal dát nûkolika chlapcÛm
rÛzného pÛvodu a charakteru pocit 
kamarádství, pfiátelství a sounáleÏitosti.

Bylo nás tehdy v místnosti asi ãtyfiicet.
Chlapci pfiicházeli ze svých domovÛ
a odcházeli s transporty na východ - vrá-
tilo se nás po válce dvanáct. Franta - ná‰
vzor a pfiedev‰ím kamarád, Extrabufit,
Gorila, Hupprt, Kapr, Kikina, Majo‰ek,
Mí‰a, Pájik, Pedro, Robin a ·pulka.

Aãkoliv jsme byli roztrou‰ení po 
celém svûtû, „‰tûstí“ nás neopustilo. 
Vyuãili jsme se, zamilovali se, pracovali
na rÛzných místech. Obklopili jsme se
dûtmi . . ., obãas jsme se se‰li. Frekvence
na‰ich schÛzek se v‰ak s vûkem prodlu-
Ïovala.

Po ‰edesáti letech vznikly opût nové
rodiny, stali jsme se dûdeãky, babiãkami,
maminkami i tatínky, tetami a strýci,
bratranci a sestfienicemi.

V srpnu loÀského roku jsme se v‰ichni
se‰li v Praze. K na‰emu velkému pfie-
kvapení a radosti se sjelo 16 z první, 
24 z druhé a 10 z tfietí generace - celkem
50 lidí. Na‰e dûti a vnouãata k sobû na‰ly
okamÏitû cestu - jako by spolu odjak-
Ïiva vyrÛstaly. Spoleãnû jsme podnikli

výlety do âeského ráje, lodí po Vltavû 
a také do Terezína. Výletu do Terezína
jsme se zúãastnili v‰ichni spoleãnû -
v‰echny tfii generace.

My, Nesarim, dûkujeme na‰im dûtem
a vnouãatÛm za to, Ïe byly s námi.

Martin Mayer
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Odhalení památníku
holocaustu v Bohumínû

SETKÁNÍ V PRAZE

Ve státním archivu v LodÏi jsme získali informace o dokumentech na‰eho
vûznûní. Poznali jsme také pracovníka radnice J. Nowaka, jenÏ se velmi zajímá
o Ïivot a kulturu ÎidÛ v LodÏi a byl nám také prÛvodcem. Jeho otec Zb. 
Nowak je redaktorem a nakladatelem a dostali jsme od nûho srpnové ãíslo 
mûsíãníku Tygiel kultury, vûnované výroãí ghetta (198 stran) a dal‰í knihy. 
Zajímavé publikace jsme dostali také na Obci.

Ve srovnání se situací pfied tfiemi lety, kdy jsme odhalovali pamûtní desku
na Îidovském hfibitovû na Mary‰ínû a kdy kromû malého, velmi nuzného 
Muzea ghetta na pÛdû dosti zchátralé budovy nic nepfiipomínalo existenci 
ghetta, kde Ïilo kolem 170 000 lidí, se mnohé zlep‰ilo. Na domech, kde byly
ubytovány transporty z âech, Rakouska, Nûmecka a Lucemburska, kde byly
dílny, v nichÏ jsme pracovali, ‰koly, nemocnice, sídla Ïidovské a nûmecké 
administrativy, cikánský tábor, jsou pamûtní tabule. NádraÏí Radogo‰ã, kam
pfiijíÏdûly a odkud odjíÏdûly transporty a které bylo pfied tfiemi lety zpustlé, je
renovované. Tvofií spolu s dal‰ími budovami zatím nedokonãený Památník 
LodÏského ghetta. Vysoký komín s nápisem Nezabije‰ v hebrej‰tinû, pol‰tinû
a angliãtinû - krematorium, velký betonový kvádr - plynové komory a na konci
nádraÏí Radogo‰ã nám pfiipadaly veliká‰ské a málo pietní. TéhoÏ názoru byl
i ná‰ vynikající prÛvodce pan Rogozinski. Jiným, daleko vhodnûj‰ím památníkem
jsou stromky zasazené na pamûÈ pfieÏiv‰ích a skromný kámen.

Domy a ulice, kde jsme bydleli, se pfiíli‰ nezmûnily, jenom je tam nyní kanali-
zace, v domech vodovody a z dvorkÛ zmizely latriny. Antisemitské nápisy,
které pamatujeme z minulé náv‰tûvy, byly zabílené, objevily se v‰ak uÏ nové.

Celý pobyt byl pro nás únavný a rozãilující, celé dva dny jsme prochodili
po stopách ghetta a Pavel ·tingl s námi natáãel rozhovory v místech, kde jsme
Ïili. Na závûr jsme poloÏili kytici k na‰í pamûtní desce a za‰li na hfibitov, na
„ghettové pole“, jak tam fiíkají ãásti, kde byly pohfibeny obûti ghetta. Náv‰tûva
v nás dlouho doznívala a smutek se mísil s úlevou, Ïe jsme uctili památku
na‰ich blízkých.

Vûra ·lesingerová

Franta (opût) s dûtmi
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V druhé polovinû listopadu 2004
uspofiádal Památník Terezín mezinárod-
ní konferenci na téma Terezín 2004.
Stav a perspektivy historiografie
terezínského ghetta. Jednání konference
bylo tfiídenní, od nedûle 21. do úterý 
23. listopadu, v sobotu 20. se úãastníci
do Terezína sjíÏdûli.

Kromû struãných zahajovacích proje-
vÛ fieditele PhDr. Jana Munka a pfiedstavi-
tele Îidovské obce Praha ing. Tomá‰e
Jelínka, bylo pfiedneseno 28 pÛlhodino-
vých pfiíspûvkÛ z nejrÛznûj‰ích oblastí
bádání a výzkumu o Terezínû a holo-
caustu. Pfiedná‰ky byly uspofiádány do
urãitých tematických celkÛ a k nim pak
probíhala je‰tû odborná diskuse.

Rozsah zájmu o problematiku spja-
tou s Terezínem jak mezi ãeskými, tak
i zahraniãními (vesmûs mlad‰ími a mla-
dými) badateli byl pro mne pfiekvapivý
a potû‰ující. Patnáct zahraniãních a tfii-
náct ãeských pfiedná‰ejících pfiedneslo
celkem 28 zhruba pÛlhodinových pfiís-
pûvkÛ, pfiiná‰ejících fiadu nových dosud
neznámých poznatkÛ, výsledkÛ bada-
telské ãinnosti jejich autorÛ. Nejvíce
zahraniãních referentÛ pfiijelo z Nûmec-
ka - bylo jich pût, tfii z Rakouska, po dvou
z Izraele, Polska a Slovenska, jeden
z USA. S velikou radostí jsme se pfiivítali
s na‰imi slovenskými pfiáteli Katarínou
Hradskou a Ivanem Kamencem, ktefií
od poãátku tûchto setkávání bývali
v Terezínû pravidelnými a aktivními
úãastníky, a jen neradi je nyní zafiazuje-
me mezi hosty zahraniãní.

Mezi úãastníky konference bylo jen
nûkolik málo tûch, ktefií, resp. které po-
znaly Terezín je‰tû za války, na jejich
seãtení staãily ãtyfii prsty. Vedle „zpra-
vodajky“ to byly Anita Franková, Anna
Hyndráková a na‰e milá známá, dnes 
izraelská spisovatelka Ruth Bondyová.
Ta obohatila konferenci tématem, Îivot
s hmyzem, které snad je‰tû nikde jako 
samostatné téma nezaznûlo. Ruth po-
psala trýznû se suÏujícím a nevyhladi-
telným hmyzem, ale také se zápachem
a ‰pínou, s nimiÏ se vûzni dennodennû
setkávali. Bylo nám upfiímnû líto, kdyÏ
si právû ona na sklonku pfiedposledního
jednacího dne na ‰patnû osvûtlené
a rozbité cestû k bývalým Magdebur-
ským kasárnám zlomila nohu. Vûfiím,
Ïe dnes „uÏ zase skáãe pfies kaluÏe“. 

Základní téma konference zahájila
Jaroslava Milotová pfiedná‰kou Terezín-
ská historiografie v uplynulém desetiletí.
V tomto „tematickém bloku“ zaznûly

je‰tû tyto dal‰í pfiedná‰ky - Vojtûch Blodig:
Priority v˘zkumné a muzejní ãinnosti
Památníku Terezín od poãátku devade-
sát˘ch let; Anita Tarsi (Izrael): V̆ zkum
dûjin terezínského ghetta v Muzeu Beit
Terezín, a v ponûkud ‰ir‰ím pojetí - Leo
Pavlát: Îidovské muzeum v Praze a jeho
úloha pfii v˘zkumu holocaustu a odha-
lování snah o jeho dezinterpretaci; Helena
Krejãová: Hlavní oblasti v˘zkumu oddû-
lení Ïidovsk˘ch studií Ústavu pro sou-
dobé dûjiny âSAV v uplynulém desetiletí.

Pfií‰tí tematický okruh byl vûnován
osudu ÎidÛ zavleãených do Terezína
z nûkterých dal‰ích evropských zemí.
Beate Meyer (SRN): ¤í‰ské sdruÏení
ÎidÛ v Nûmecku a Terezín; Gerhard Ungar
(Rakousko): Rakou‰tí Îidé a Terezín;
Anna Hájková (âR): Îidé z Nizozemska
a Terezín; Katarína Hradská (Slovensko):
Îidé ze Slovenska a Terezín; Eleonore
Lappin (Rakousko): Maìar‰tí Îidé
v Terezínû: „privilegovaní“ a „otroci“.

Miroslav Kryl upoutal úãastníky
seznámením se sloÏitým vývojem
a problematikou âeského kritického
vydání díla H. G. Adlera o ghettu Tere-
zín; Alfred Gottwaldt (Rakousko): Úloha
Reichsbahnu pfii zaji‰Èování deportací
do Terezína.

Následný tematický celek je vûnován
dal‰ím osudÛm terezínských vûzÀÛ. Seve-
rin Hochberg (USA): Cesty pováleãné
emigrace b˘val˘ch Ïidovsk˘ch vûzÀÛ do
Západní Evropy, USA a Palestiny; Helena
Kubica (Polsko): Dûti z terezínského
ghetta v Osvûtimi; Robert Kuwalek
(Polsko): Terezín‰tí vûzni v Lublinské
oblasti; Peter Witte (SRN): Eichmann ve
vyhlazovacím tábofie Belzec. Poãátek de-
portací do oblasti Lublinu; Peter Klein
(SRN): samosprávy a Ïidovské rady me-
zi prací a zniãením. Situace v LodÏi, Rize
a Terezínû. (TûÏko pfieloÏitelným nû-
meckým termínem Spannungsfeld 
je mínûno dilema samosprávných 

Mezinárodní
konference
v Terezínû



V listopadu loÀského roku vysílala
televize Nova v pofiadu Na vlastní oãi
pfiíbûh Jifiího Pavla, syna známého spi-
sovatele Oty Pavla. Z relace bylo zfiejmé,
Ïe jde o psychicky nemocného ãlovûka.
To potvrdil i psychiatr, který v pofiadu
rovnûÏ vystupoval a vysvûtlil, Ïe Jifií trpí
závaÏnou du‰evní chorobou, stejnou,
jakou kdysi trpûl jeho otec.

Na obrazovce se objevuje Jifií Pavel,
jak rozmafiile rozhazuje peníze z tan-
tiém za otcovo literární dílo a napfiíklad
si tisícikorunovou bankovkou zapaluje
cigaretu. Pohybuje se ve spoleãnosti
podivných kamarádÛ, ktefií ho oãividnû
nemilosrdnû vyuÏívají i zneuÏívají. Je-
den z nich se o nûho svým zpÛsobem
stará, bydlí s ním a také mu vafií. Vidíme
Jifiího v jedné branické hospodû, odkud
si chce tohoto svého pfiítele odvést.
Ostatní ‰tamgasti se mu posmívají za 
jeho bezdûãné pohyby, neustálé a neovla-
datelné pfie‰lapování, které jsou bezpo-
chyby rovnûÏ pfiíznaky jeho choroby.

To je jen nûkolik postfiehÛ z uvedené
relace, která v podstatû neukazuje nic ji-
ného, neÏ smutný a tragický Ïivot ne-
mocného ãlovûka.

Je nepochopitelné, proã televize Nova
zneuÏila jeho bezmoci  k zvy‰ování své
popularity v pofiadu, který se obvykle
snaÏí odhalovat rÛzné nepravosti a zlo-
fiády, pomáhat nevinnû postiÏeným
apod. Tento pofiad v‰ak podle na‰eho
názoru Ïádné takovéto ambice nemûl
a vÛbec se do vysílání Na vlastní oãi neho-
dil. Nikomu nepomohl, neodhalil Ïádné
bezpráví, a jak nakládá Jifií Pavel se svými
penûzi, je výluãnû jeho vûcí. Nemluvû
o tom, Ïe i to patrnû souvisí s jeho nemocí.
Televize Nova vlastnû takto zneuctila
i dílo Oty Pavla. Ostatnû také on se

v tûÏkých obdobích své nemoci choval
jinak, neÏ se od spisovatele oãekává,
a v krátkých chvílích úlevy psal svá
krásná díla. Jsme pfiesvûdãeny, Ïe tímto
pofiadem poru‰ili jeho autofii v‰echny
zásady novináfiské etiky a Ïe hraniãí
s hyenismem. 

Proã tedy televize Nova ukázala
Jifiího Pavla, inteligentního ãlovûka, 
autora sebeironizující knihy o kruté
dûdiãné chorobû, jen jako vysmívanou
lidskou trosku? Proã? 

Doris Grozdanoviãová
Anna Lorencová

V pondûlí 11. fiíjna minulého roku
byla dvûma na‰im význaãným spisova-
telÛm, Viktoru Fischlovi a Josefu ·kvorec-
kému, udûlena cena Jaroslava Seiferta
za celoÏivotní literární dílo. Je skoro
neuvûfiitelné, Ïe i star‰í z nich, Viktor
Fischl, je je‰tû ve svých 92 letech tak ãilý,
Ïe stále pí‰e.

Chtûli bychom zde upozornit zejména
na jednu z jeho knih, vydanou v Praze
v roce 2004. Jmenuje se „Prstoklady“
a autor v ní s trochou nostalgie shrnuje
své zku‰enosti, názory, vzpomínky
a moudrosti, které na své Ïivotní cestû
posbíral. Je to fiada vyprávûní o Ïivotû,
o lidech, které potkal. V‰echno, co je
nám tak blízké a co je vyprávûno okouzlu-
jícím zpÛsobem, s úsmûvným humorem,
s nadhledem, a jak je u nûj pravidlem,
krásným jazykem.

V „Hovorech o stáfií“ tu fiíká, Ïe stáfií
je vûk smífiení, zatím co o dûtství míní,
Ïe je to ãas objevÛ, poznání a promý‰lení.
Na obojí se dívá zpût s pocitem ‰tûstí.
V dal‰ích úvahách se zamý‰lí nad 
nejhlub‰ími otázkami lidstva, napfi.
O pravdû a lÏi, O lidské nenasytnosti,
O povûrãivosti, Zklamání, i nad vlastními

problémy O fiemesle spisovatelském,
Poezie a próza, Co si poãnu v ráji a pod.

Stále se je‰tû chystá napsat knihu, do
které by, jak uvádí, „uloÏil v‰echno, co ví
o Ïivotû, protoÏe má potfiebu dûlit se o své
my‰lenky se ãtenáfii“. Myslím, Ïe kniha
Prstoklady je pfiípravou na tuto zamý‰le-
nou práci. A kde se vzal její název? Jmé-
no jí dalo vyprávûní o velké lásce dvou
pianistÛ, která dokázala pfiekonat fatální
ne‰tûstí, které jednoho z nich potkalo.

Z celé knihy vyzafiuje Fischlovo 
vyznání, Ïe vûfií v lásku jako nejvût‰í ‰tûstí
v Ïivotû, ale pro jeho dosaÏení a naplnûní
je také tfieba nûco udûlat. Toto krédo by
mûlo být i na‰ím.

Eva ·tichová

Ïidovských orgánÛ, usilujících o vyhle-
dávání práce pro vûznû, která je mohla
osvobodit z tábora a jejími zniãujícími
dÛsledky).

Dal‰í pfiíspûvky uÏ nebyly tak dÛ-
slednû spjaty jednotným  tématem, v‰echny
v‰ak spojovalo úsilí pfiinést do terezín-
ské historiografie nebo k poznání holo-
caustu nové výsledky studia.  Tomá‰ 
Fedoroviã (âR): Nové poznatky o pfií-
slu‰nících SS v terezínském ghettu;
Michael Wögerbauer (Rakousko): V˘z-
kumné téma Murmelstein;Alena Mí‰ková:
V̆ zkum problematiky terezínského ghetta
na praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kolách; Lenka
Matu‰íková: Nové smûry vyuÏívání ar-
chivních pramenÛ k dûjinám terezín-

ského ghetta; Meãislav Borák: Prameny
k transportÛm z opavského obvodu Su-
detské Ïupy do Terezína; Ivan Kamenec:
Holocaust na Slovensku a jeho reflexe
v literatufie; dal‰í pfiíspûvek byl vûno-
ván ãinnosti Îidovského muzea v Praze
- vyhledávání pamûtníkÛ a záznam je-
jich vzpomínek. Michal Frankl: Proã
sbírat data obûtí? O vytváfiení databáze
obûtí holocaustu na pfiíkladu databáze
Institutu Terezínské iniciativy; Jan Geb-
hart: Koneãné fie‰ení a ãeská historio-
grafie; Wolf Gruner: Pronásledování
ÎidÛ v protektorátu jako souãást proti-
Ïidovské politiky Velkonûmecké fií‰e.

Snad se výãet v‰ech pfiíspûvkÛ, které
byly na tfiídenní konferenci v Terezínû

pfiedneseny, bude zdát nezáÏivný a zby-
teãný. Pfiiznávám se, Ïe pro mne byl
udivující. Snad pro vás bude alespoÀ
ãásteãným pfiehledem a ukázkou, do jaké
‰ífie se výzkum na tomto poli novodobé
historie pohybuje a jakou dává nadûji,
ba témûfi jistotu, Ïe toto, pro nás tak Ïivé
a osudové období, nebude zapomenuto.
UÏ nevím, kdo z úãastníkÛ konference
pronesl my‰lenku, Ïe bádání o holo-
caustu bude pokraãovat i v dobû, kdy uÏ
tady nebudou ani jeho vykonavatelé ani
jeho obûti. 

Nezbývá neÏ upfiímnû podûkovat
v‰em organizátorÛm za jejich velkou
práci.

Anna Lorencová
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UMùNÍ STÁRNOUT
VáÏení pfiátelé,

Terezínská iniciativa Vám srdeãnû
dûkuje za finanãní dary, které jste
nám v prÛbûhu roku 2004 poskytli.
Terezínská iniciativa má velice ome-
zené zdroje pfiíjmÛ k volnému pouÏi-
tí, a to z dÛvodu neustále klesajících
úrokÛ v na‰ich bankách. 

Vzhledem k tûmto okolnostem
nám Va‰e dary pomáhají plnit v‰echny
úkoly, které nás v roce 2005 ãekají.
V neposlední fiadû povaÏujeme Va‰e
dary za vyjádfiení Va‰ich vzpomínek
na v‰echny ty, ktefií zahynuli, a tím
nám pomáháte k dÛstojnému uctûní
jejich památky.

Velice dûkujeme za v‰echny vel-
korysé finanãní dary, ale zároveÀ si
také váÏíme v‰ech darÛ, které jste
nám poskytli dle Va‰eho uváÏení
a dle Va‰ich moÏností.

Celková vý‰e darÛ v roce 2004
dosáhla ãástky 332.250,- Kã.

V tuzemsku nám pfiispûlo na na‰i
ãinnost 364 a ze zahraniãí 39 ãlenÛ.

Je‰tû jednou dûkujeme v‰em na‰im
ãlenÛm, ktefií na nás nezapomínají.

Milena Procházková



Nevím, zda je to román o souãasném
Izraeli na pozadí jeho prastaré historie
nebo naopak popis jeho dûjin od nej-
star‰ích dob do dne‰ka. KaÏdopádnû se
obojí v tomto románu ze Ïivota dne‰-
ního Izraele prolíná. Je asi zbyteãné se
pfiíli‰ rozepisovat o obsahu této knihy,
vy‰la uÏ v roce 1967 a je dostateãnû
známá. Do ãe‰tiny v‰ak byla pfieloÏena
dost pozdû, a tak se o ní zmiÀuji pfii
pfiíleÏitosti jejího prvního ãeského 
vydání v roce 2002. RovnûÏ její autor,
James Michener, proslulý akademik
a spisovatel, odmûnûný Pulitzerovou
cenou i ocenûním amerického Prezi-
dentského výboru pro umûní a humanitní
vûdy, nepotfiebuje dal‰í poznámky.

Kniha má 800 stránek, ale ãte se do-
slova se zatajeným dechem a zvûdavost
pfii sledování osudÛ zajímavých hrdinÛ
knihy usnadÀuje pojmout i její nauãnou
stránku, jak ji pfiibliÏují odhalované 
jednotlivé vrstvy archeologických 
vykopávek, které na tomto místû prová-
dûjí moderní lidé. Setkávají se na tolik
exponovaném kousku zemû, posvátném 

pro judaismus, islám i kfiesÈanství. Na
místû, kde se protínají dûjiny starých ci-
vilizací a kde teì izraelská sabra, izrael-
ský Arab a irský vûdec - katolík, nûmecký
Îid a bohatý americký Îid z Chicaga,
který jejich práci na vykopávkách 
financuje, spoleãnû pracují.

Jsem pfiesvûdãena, Ïe toto dílo pfiis-
pívá také k hlub‰ímu pochopení v‰eho,
co se kolem této malé, ale pfiece tak
významné ãásti svûta dûje, a jak její his-
torie a staré zákony stále ovlivÀují Ïivot
lidí i v dne‰ní moderní dobû.

Eva ·tichová
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Îidovská obec v Praze se bûhem posledních let velkou mûrou vûnovala zlep‰ení péãe o pfieÏiv‰í holocaust a jejich Ïivotní
partnery (tj. pfiedev‰ím ãleny TI, Hidden Child a Ïidovských odbojáfiÛ). V roce 2002 po povodních byla zahájena ãinnost 
domácí péãe Ezra, která dnes nabízí pravidelné profesionální sluÏby více neÏ 80 klientÛm. Následnû jsme iniciovali a pomoh-
li zajistit finance od nûmecké nadace budoucnosti pro obdobné projekty v Ïidovských obcích v Brnû a Ostravû. Îidovská obec
v Praze za podpory Terezínské iniciativy realizuje fiadu dal‰ích projektÛ ve prospûch pfieÏiv‰ích v âR (napfi. zdravotní fond
JCC, projekt ICHEIC).

JiÏ v polovinû devadesátých let byl na na‰í obci vyhlá‰en zámûr vybudovat systém komplexní péãe, který by nabízel po-
moc v naprosté vût‰inû standardních situací, do kterých se mohou pfieÏiv‰í holocaust dostat. K vybudování Hagiboru, který by
poskytoval celodenní zdravotnickou péãi s lékafiským dohledem, se vedení na‰í obce zavázalo jiÏ v roce 1996 (tehdy se uvá-

dûla kapacita 74 lÛÏek). To, Ïe bylo nakonec vybudováno zafiízení v ulici Milady Ho-
rákové s nedostateãnou kapacitou 19 míst, bylo jiÏ v dobû svého vzniku deklarováno
jako doãasné fie‰ení.

OÏivení my‰lenky vybudovat seniorské centrum na Hagiboru se proto jeví jako
rozhodnutí pût minut po dvanácté. Bûhem uplynulého roku byl se skupinou do-
mácích i zahraniãních odborníkÛ definován projekt, který je zárukou moderního za-
fiízení v péãi o seniory. Základní koncepce byla prezentována sociální komisi Tere-
zínské iniciativy, která tento zámûr od samého poãátku podporuje a navrhla jeho
vyuÏití pro potfiebné z celé na‰í republiky. V záfií 2004 rozhodla reprezentace o za-
hájení realizace výstavby dle vítûzného projektu arch. Línka, který je autorem nûko-

lika obdobných zafiízení. Vizualizaci jeho návrhÛ mÛÏete vidût na obrázku.
Stará budova Hagiboru, která tvofií pfiední ãást objektu, je urãena pro denní centrum s kapacitou 40 lidí, ordinace lékafiÛ, 

fyzioterapii a rehabilitaci. Je zde i administrativní zázemí, jídelna a prostory pro spolkovou ãinnost. V horních patrech jsou plá-
novány pokoje, kde bude 8 variabilních míst buì pro respitní péãi ãi mimopraÏské náv‰tûvy. Seniorské centrum na Hagiboru
má za cíl zapojit své obyvatele a náv‰tûvníky dle jejich moÏností do aktivit obce a jim blízkých spolkÛ. Hagibor by mûl být 
budován jako Ïivá souãást na‰í komunity, kde mÛÏe docházet ke generaãním setkáním. Zadní ãást objektu, která bude novû
pfiistavûna, vytváfií malou zahradní oázu klidu v blízkosti ru‰né komunikace, kde bude 60 míst v jednotlivých bytech (26 jed-
nolÛÏkových bytÛ, 2 partnerské byty, 15 dvoulÛÏkových pokojÛ pro intenzivnûj‰í péãi). Sociální komise Îidovské obce 
v Praze byla vyzvána k návrhu pravidel pro pfiijímání do tohoto zafiízení.

Investice je odhadována na 160-180 mil. Kã. Îidovská komunita je schopna takový projekt realizovat. Byla toho schopna
jiÏ v minulosti, ale byly jiné priority. Doufám, Ïe souãasné nepokoje na Îidovské obci v Praze brzy ustanou a bude moÏné opût
plnû v tomto projektu pokraãovat. Pfiál bych nám v‰em, abychom se nejpozdûji v roce 2007 mohli sejít pfii otevfiení Hagiboru.

Ing. Tomá‰ Jelínek

Seniorské centrum na Hagiboru

PRAMEN - román o zrodu a rozkvûtu judaismu

Pamûtní deska v Karmelitské
Do redakce jsme dostali dopis od na‰í ãtenáfiky Franti‰ky Pelcové ze ·v˘carska:

„Dûkuji za zasílání ãasopisu Terezínská iniciativa, na který se vÏdy moc tû‰ím a ráda
si jej pfieãtu. Také jsem ãetla kníÏku paní Ruth Bondyové Víc ‰tûstí neÏ rozumu, mûla
jsem podobný osud. Do Osvûtimi jsem byla transportována v devíti letech, bydlela
jsem také na dûtském bloku, na procházky po lágru si v‰ak nevzpomínám.

V minulém ãísle ãasopisu pí‰ete o pamûtní desce na zdi Parkhotelu. Nevím, zda
nûkdo z vás zná pamûtní desku v Karmelitské ulici
u kostela Panny Marie Vítûzné (PraÏské Jezulátko).“

Dagmar Lieblová si udûlala jednu nedûli „vlasti-
vûdnou vycházku“ do Prahy a desku vyfotografovala.
Emanuel Poche pí‰e v knize Prahou krok za krokem:
„Pfied kostelem na zdi bývalého klá‰tera je bronzová
deska na pamûÈ dûtí zahynulých ve druhé svûtové válce.
Je dílem sochafie F. Adamce z r. 1946.“... (Emanuel
Poche, Prahou krok za krokem, Panorama 1985, s. 280.)
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Zvlá‰tní shodou okolností - a pochopitelnû zãásti
také sv˘m vlastním pfiiãinûním - se „Brundibár“
stal neobyãejnû cennou souãástí na‰eho Ïivota.

V polovinû záfií 1990 jsme se ujali vedení Dismanova roz-
hlasového dûtského souboru, tedy tûlesa s dlouhou tradicí 
rozhlasovou a ãinoherní (Miloslav Disman soubor zaloÏil uÏ 
v roce 1935). Nabídka uvést dûtskou operu proto zaskoãila 
nejenom nás, ale také tehdej‰í ãleny souboru a jejich rodiãe.

U zrodu této my‰lenky stála Terezínská iniciativa a pan Jifií
Vrba. Sám v Brundibárovi nikdy neúãinkoval, terezínská pfied-
stavení v‰ak intenzivnû vnímal jako divák (byl do terezínského
ghetta deportován na sklonku roku 1941 jako sedmnáctiletý).
Vrbova úvaha byla prostá: autenticitu nûkdej‰ích terezínských
pfiedstavení na pÛdû magdeburských kasáren mÛÏe dne‰nímu
diváku pfiiblíÏit právû dramatický soubor, s ne‰koleným pûvec-
kým projevem - ostatnû terezínské dûti také nebyly vût‰inou po
pûvecké stránce výjimeãnû pfiipravovány a teprve setkáním
s nároãným úkolem dospívaly k dobrým pûveckým výkonÛm.

Vrbovou zásluhou jsme se spolu s dûtmi i my zaãali sezna-
movat s historickými fakty, se jmény, s pohnutými událostmi
terezínského Ïivota v ghettu a dal‰ích internaãních táborech 
(J. Vrba pro‰el Osvûtimí a pfieÏil i údûsný pochod smrti
buchenwaldských vûzÀÛ). Velmi obezfietnû jsme promý‰leli,
jak tragické souvislosti provozování Brundibára v ghettu vy-
svûtlit dûtem ve vûku sedm aÏ ãtrnáct let. UÏ na jedné z prvních
neformálních schÛzek promítli jsme si s dûtmi mimo jiné
i úryvek z propagandistického filmu mezinárodního âerve-
ného kfiíÏe o „führerem darovaném mûstû“ - padaly dûtsky na-
ivní a nezáludné otázky: „Pane Vrbo, vy jste byl taky Îid?“,
anebo „Proã jste se Hitlerovi nebránili?“ Dikce tûchto replik
byla pro první debaty pfiíznaãná: snaÏili jsme se nepospíchat
a nechat dûti i pana Vrbu rozmlouvat jim srozumitelnou fieãí,
v níÏ se - zcela pochopitelnû - odráÏela jak (bohudík) neproÏitá
atmosféra skuteãné tragédie, tak (bohuÏel) i nános souãasných
akãních filmÛ a virtuálního násilí mihotavých obrazovek. 

V‰echny úvodní pochyby se pomalu rozplývaly, jakmile
jsme postupnû zabfiedali do váÏnûj‰í a systematiãtûj‰í práce.
Operu jsme zaãali s dûtmi studovat na horách v lednu roku
1991. Pfies den dûti lyÏovaly, veãer stály u klavíru a s Tomá‰em
Kofiénkem, tehdy o málo star‰ím neÏ byly samy, prozpûvovaly
„brundibáfií“ melodie. UÏ druhý den jsme zaslechli úryvky
opery na sjezdovce. A tehdy jsme uvûfiili, Ïe úkol lze zvládnout.
Dûti pronikaly do partitury Krásovy opery ne tak, jak pûvci
obvykle ãiní, tedy od not k výrazu, ale právû naopak, od ucho-
pení atmosféry, od pochopení smyslu kráãely teprve k intonaãní
ãistotû. Uãily se mluvou vyjádfiit obsah a od fieãi se odráÏely
k rytmu a melodii.

Koneãnû se na dohled pfiiblíÏilo datum 18. fiíjna 1991. Ani
v tûchto chvílích jsme neztratili ze zfietele hlavní smysl, pro
který jsme Brundibára do svého repertoáru zafiadili: zji‰Èovali
jsme, kdo z bývalých interpretÛ do Terezína pfiijede, domluvili
jsme na odpoledne mezi jevi‰tní zkou‰kou a pfiedstavením ná-
v‰tûvu novû otevfiené expozice Muzea ghetta, jednali jsme
s organizátory z Terezínské iniciativy o moÏnosti vidût rovnûÏ
pfiedstavení zhudebnûné poezie dûtí z terezínského ghetta, scé-
nické pásmo, které ojedinûlým zpÛsobem za doprovodu sym-
fonického orchestru pfiijel zazpívat chlapecký sbor ze Spojených
státÛ, American Boys Choir. 

V den premiéry jsme pfiímo v sále Kulturního stfiediska 
v Terezínû absolvovali poslední zkou‰ku. Vymínili jsme si,
aby byl sál uzavfien, ale zájmu úãastníkÛ setkání nebylo moÏné
odolat. Jakmile zaznûly první tóny známých melodií, nastal
shon u dvefií i v zákulisí. Nebylo moÏné pÛvodní striktní poÏa-
davek dodrÏet - odepfieli bychom si neopakovatelný záÏitek
onoho zamý‰leného pfiesahu generací, nikoliv symbolického,
ale reálného podání ruky a pohlazení: vÏdyÈ mezi diváky, ktefií
se „naãerno“ dostali do sálu, byli mimo jiné Greta Hofmeisterová,
která zpívala více neÏ padesátkrát Aninku v pÛvodním terezín-
ském Brundibárovi (pfiicestovala z Izraele), Ela Weissbergero-
vá, nûkdej‰í pfiedstavitelka koãky (Ïije nyní v USA), a pocho-
pitelnû i „na‰i praÏ‰tí poradci“ - Jifií Kotouã, Eva Herrmannová
a Jifií Vrba. A jak jsme se dozvûdûli s odstupem ãasu, v nû-
kterých pfiípadech aÏ po nûkolika letech, v sále ãi v zákulisí byli
i jiní milí lidé: paní Helga Ho‰ková, Ruth Eliasová a dal‰í...

Mezi generálkou a pfiedstavením jsme spolu s Mgr. Ludmilou
Chládkovou pro‰li sály právû otevfiené expozice Muzea ghetta.
Na dûti silnû zapÛsobily obrázky malované terezínskými dût-
mi, pochopitelnû jsme se v‰ichni zajímali zejména o nûkolik
panelÛ, na nichÏ byla pfiipomenuta historie Brundibára v ghet-
tu. Nûkolikrát jsme se dali do fieãi s úãastníky Setkání - nefor-
mální rozhovory, plné dojetí a pohnutí, lze jen stûÏí 
reprodukovat...  

Samotné pfiedstavení mûlo nádhernou atmosféru - dûti 
nezpívaly bezchybnû, sem tam se nûkterý nástup nevydafiil tak,
jak bychom si pfiedstavovali, ale celkové vyznûní bylo pfiekva-
pivû osobité ãistotou výrazu a upfiímností, s jakou dûti grado-
valy svÛj výkon k finálové písni. Tu si sál zazpíval spolu s nimi...

Brundibár a DismanÛv soubor
Dismanův rozhlasový 

dětský soubor
Český rozhlas

uvádí
k 60. výročí osvobození Terezína

dětskou operu
Hanse Krásy

(libreto:  Adolf  Hoffmeister)

BRUNDIBÁR
10. května 2005 v 18.00 hodin

DIVADLO MINOR

Vodičkova 8, Praha 1

▼
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K pfiedbûÏné ústní dohodû o pofiízení kompletní digitální
nahrávky Brundibára s orchestrálním doprovodem do‰lo 
nedlouho po premiéfie - se‰li jsme se s JoÏou Karasem a pro-
ducentem firmy Channel Classics Teddem Diehlem, kterým
byla jevi‰tní forma pfiedstavení sympatická. Zdráhali jsme se
zavázat k natáãení bez ovûfiení, zda dokáÏeme pfiipravit dûti po
pûvecké stránce natolik, aby výsledná podoba snesla profesio-
nální mûfiítka. Zkou‰eli jsme nûkteré ãásti opery nahrát ve stu-
diu, roz‰ífiili jsme svÛj tým o korepetitorku Evu Bo‰kovou -
a posléze jsme definitivnû stanovili datum nahrávání na ãerven
1992. JoÏa Karas, který nahrávku dirigoval, pfievzal sbor dÛ-
kladnû pfiipravený Evou Bo‰kovou aÏ po svém pfiíletu do Prahy.
Kompletní verze opery byla pro vydání na CD doplnûna ães-
kými lidovými písnûmi v úpravû Franti‰ka DomaÏlického. 
Natoãeny byly i tfii Hebrejské chóry Viktora Ullmanna, av‰ak
na desce se, vzhledem k finanãním nárokÛm vlastníkÛ autor-
ských práv, nakonec neobjevily.

Nároãné tfiídenní natáãení ve studiu Na Petynce pfiineslo
slu‰ný výsledek: recenze amerického ãasopisu „CD Review“
ocenila nahrávku pro jednotný styl, dramatické napûtí, energii
a pro perfektní zachycení jednoduché krásy a ãistoty dûtských
hlasÛ. JoÏa Karas k nahrávce dodal: „Kdybychom natáãeli
s profesionálním sborem, byl by výsledný zvuk bezpochyby
efektnûj‰í - nebyl by to v‰ak Brundibár...“ U srdce nás hfiálo, Ïe
se na tradiãní pûtihvûzdiãkové stupnici recenzenta zaskvûly
nejenom ãtyfii hvûzdiãky za technickou kvalitu nahrávky, ale
také ãtyfii za pûvecký výkon... (Hans Krása, Brundibár, Chan-
nel Classics 1992, CCS 5193)

Brundibár je na repertoáru DRDS od roku 1991, tedy uÏ 
plných tfiináct let. Uvedli jsme ho na mnoha pfiedstaveních
pfied domácím publikem, hráli jsme ho na pafiíÏském festivalu 

Du Marais (22. - 27. 6. 1993), pfiipomnûli jsme jím výroãí
Kfii‰Èálové noci v Berlínû (6. - 8. 11. 1993), úãinkovali jsme
v Antverpách, Evropském mûstû kultury 1995 (7. - 15. 5.
1995), v roce 1998 jsme ho uvedli v rámci PraÏského jara,
o rok pozdûji v anglické verzi v USA. Tolik pfiedstavení není
samozfiejmû moÏné odzpívat v jediném obsazení. Z prvÀákÛ se
za tu dobu stali stfiedo‰koláci a ti nejmlad‰í z dne‰ních inter-
pretÛ se v dobû na‰í terezínské premiéry je‰tû ani nenarodili...

Chtûli jsme vÏdy, aÈ uÏ jsme postaveni pfied jakýkoli úkol,
aby dûti nám svûfiené minulost vnímaly a aby v nich probouzela
citlivost k vûcem souãasným. Proto pro nás nastudování opery
neznamená jen pÛlroãní práci pfiedpremiérovou, ale k dne‰nímu
datu fiadu let naplnûných diskusemi, pravidelnými náv‰tûvami
Terezína i pracemi na tématech souvisejících: uvedli jsme scé-
nickou montáÏ Jifií Orten, hodinové pfiedstavení sestavené 
z jeho próz a ver‰Û, pásmo dûtských básní z ghetta s názvem
Mot˘la jsem tu nevidûl, scénické pásmo Kvûtovan˘ kÛÀ, osobi-
tou abecedu fiíkadel a písní uvádûnou autorskou dvojicí Karel
Reiner a Norbert Frýd rovnûÏ v Terezínû. A samotného Brun-
dibára jsme uÏ nastudovali i v angliãtinû. Díky velmi dobré
spolupráci s terezínským „Stfiediskem setkávání“ jsme si
v ãervnu 1998 poprvé zahráli Brundibára i na zrekonstruova-
né pÛdû nûkdej‰ích Magdeburských kasáren, tedy pfiímo
v místech, kde byla opera uvádûna v letech 1943 aÏ 1944.

Jsme rádi, Ïe na‰e fiíjnová premiéra v roce 1991 v Terezínû
i více neÏ stovka pfiedstavení doma i v zahraniãí pomohly
Brundibárovi znovu na svût, na svût i po tolika letech stále 
bolavý a nevraÏivý, ale zdaleka ne tak tragický, jakým byl za dob,
které se uÏ nebudou opakovat. 

Zdena a Václav Fleglovi,
vedoucí Dismanova souboru

MADELEINE
K ãtenáfisky nejúspû‰nûj‰ím knihám

poslední doby patfiila bezesporu 
„Madeleine“ od Madeleine Albrightové.
Není to pouhý Ïivotopis na‰í známé ro-
daãky, která se proslavila ve svém mi-
mofiádném postavení v samém stfiedu
politického dûní ve svûtû na pfielomu
20. a 21. století. Svým podrobným
a peãlivým popisem událostí té doby
dává nahlédnout i do zákulisí vysoké
politiky, do neobyãejných sloÏitostí v ob-
lasti diplomacie, a nám tak dává moÏnost
pfiipamatovat si nejrÛznûj‰í události,
kterých jsme byli svûdky a jejichÏ do-
sah jsme si snad ani neuvûdomovali.

Nicménû pro nás nejzajímavûj‰í budou
asi kapitoly o jejím dûtství a zaãátcích
politických aktivit i vztahu ke staré
vlasti. Nazvala je „Od Madlenky
k Madeleine Albrightové“, „Sametová
revoluce“ a hlavnû „Jména na stûnû
synagogy“. V poslednû jmenované se
paní ministrynû vyrovnává s dosud jí
utajenou historií svého raného dûtství,
s objevenou pravdou o osudu vlastní 
rodiny. Autorka neskrývá ani strasti
a zádrhely svého osobního Ïivota, se
kterými se musela potýkat.

Ale ani ostatní díly knihy nás nezkla-
mou. Dnes velice zajímavou kapitolou
je zajisté „Bolehlav Husajn“, „Pales-
tinci a Izraelci ruku v ruce“, „Jak se
svût otáãí“ a dal‰í. „Vítejte na Stfiedním
v˘chodû“ se nazývá ãást, vûnovaná ob-
tíÏným jednáním paní Albrightové
v tûchto zemích.

Ke kvalitám knihy nutno pfiiãíst
podrobnou chronologii a rejstfiík. 
Madeleine Albrightová ne‰etfií díky 
za pomoc a spolupráci, dokonce i za spolu-
autorství mnohým pfiátelÛm. Podûková-
ní náleÏí i pfiekladateli do ãe‰tiny 
Michaelu Îantovskému.

Kniha má skoro 550 stran, ale je velice
ãtivá, nechybí v ní ani humor, a zaujme
plnû svým obsahem i zpÛsobem vyprá-
vûní.

Eva ·tichová

VZPOMÍNKA
NA JI¤ÍHO GOLDSCHMÍDA

30. ledna by se doÏil 80 let bývalý
osvûtimský vûzeÀ, ãlen Terezínské ini-
ciativy Mgr. JI¤Í GOLDSCHMÍD.
Opustil nás v‰ak jiÏ 20. dubna minu-
lého roku. Zemfiel ti‰e a nenápadnû, 
tak jako Ïil.

Jeho cesta Ïivotem nebyla lehká. 
ZaÏil Terezín i hrÛzy koncentraãního 
tábora v Osvûtimi, poznal tûÏkou práci,
tûÏké nemoci a pfii‰el o rodiãe i v‰echny
blízké pfiíbuzné. PfiestoÏe zaÏil mnoho
zlého, nikdy neztrácel nadûji a vÛli Ïít
a snaÏil se ji dávat i jiným. Velmi si
váÏil Ïivota, dovedl naslouchat steskÛm
a starostem pfiátel a kaÏdému rád podal 
pomocnou ruku. A lidé si ho váÏili, aÈ
pracoval jako novináfi ãi pedagog a po
roce 1968 jako fiidiã náklaìáku ãi jako
dûlník na Metru. Byl to ãlovûk laskavý
a tolerantní. VÏdycky umûl povzbudit
dobrým slovem.

Kdo jste ho znali, jistû mu rádi vûnu-
jete tichou vzpomínku.

Jana Goldschmídová
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GHETTO LODÎ VE FOTOGRAFIÍCH

Dne 14. prosince 2004 byla v Galerii Langhans
ve Vodiãkovû ulici zahájena v˘stava fotografií LodÏ
ghetto album - Henryk Ross.

V odboru statistiky Ïidovské administrace ghetta 
bylo také fotografické oddûlení, které mûlo za úkol 
fotografovat obyvatele ghetta na prÛkazy totoÏnosti, 
lidi, ktefií bez dokladÛ zemfieli na ulicích nebo byli 
zastfieleni nûmeckou stráÏí. Hlavním úkolem fotografÛ
byly propagandistické snímky práce v dílnách a jejich
výrobkÛ.

V tomto oddûlení pracovali i dva âe‰i: Hanu‰ 
Roubíãek, který uÏ bohuÏel zemfiel, a Marie Ale‰ová,
která Ïije v Praze. Hlavními fotografy v‰ak byli Mendel
Grossman a Henryk Ross.

Grossman byl v srpnu 1944 deportován do Osvûtimi
a poté do koncentraãního tábora v Nûmecku, kde krátce
pfied koncem války vyãerpáním zemfiel ve vûku 32 let.
Své negativy pfied deportací zakopal a po válce je vyzvedla
jeho sestra. Dochovala se ale jen jejich ãást.

Také Ross (1910 - 1991) zakopal pfied likvidací
ghetta své negativy (asi 6 000). Jako jeden z 600 ãlenÛ 
komanda, které vyklízelo ghetto poté, co jeho obyvatelé
byli odvezeni do Osvûtimi, se spolu se svou Ïenou za-
chránil v pfiipraveném úkrytu a doãkal se osvobození.

Po válce své ukryté negativy vykopal, Ïil nejdfiíve
v LodÏi, pozdûji v Izraeli, a pracoval jako fotograf. 
Z jeho sbírky se zachovalo asi 3 000 negativÛ.

Jak Ross tak Grossman kromû oficiálních úkolÛ 
fotografovali ilegálnû kaÏdodenní Ïivot v ghettû. Po-
uÏívali pfiidûlené aparáty, fotografický materiál a temnou
komoru, ale i materiál získaný výmûnou za chleba, aby
riskujíce své Ïivoty zanechali pro budoucnost svûdectví
o hrÛzách ghetta. Tragické chvíle deportací, vyhladovûlí
obyvatelé ghetta, fronty na jídlo, na uhlí, lidi táhnoucí
vozy s fekáliemi, popravy dûtí, které vysílením padly na ulici, pohfibívání... Jejich fotografie byly uvefiejnûny v rÛzných 
publikacích a bylo jich pouÏito i v procesu s Eichmannem.

KdyÏ jsme se o chystané výstavû dozvûdûli, potû‰ilo nás pfieÏiv‰í, Ïe se PraÏané po 60 letech mohou dozvûdût, kam odvezli
jejich spoluobãany a v jakých podmínkách tam Ïili. Takové byly na‰e my‰lenky, kdyÏ jsme si prohlíÏeli Rossovy fotografie 
Ïivota v ghettû. KdyÏ jsme v‰ak spatfiili druhou ãást výstavy, oznaãenou Private - fotografie jakoby z jiného svûta - dobfie 
Ïivené, obleãené, rozesmáté lidi a dûti, nebyli jsme schopni slova. Vûdûli jsme samozfiejmû, Ïe se lidem „u jídla“, ãlenÛm 
policie a pracovníkÛm správy ghetta dafiilo lépe neÏ ostatním, ale lidi z fotografií jsme snad nikdy nepotkali.

Tyto fotografie nebyly za Rossova Ïivota zvefiejnûny a teprve po jeho smrti celou Rossovu sbírku získal od jeho syna 
Archiv moderních konfliktÛ v Londýnû, který je poprvé vystavil v létû ve francouzském Arles a nyní v Praze.

Îádali jsme dokonce, aby nûkteré fotografie nebyly vystaveny, neboÈ jsme se obávali, Ïe jich vyuÏijí rÛzné Ïivly - antise-
mité a popíraãi holocaustu. Nebylo to moÏné a Galerie Langhans pfiipravila alespoÀ pro vernisáÏ pfieklad pfiedmluvy ke knize 
Rossových fotografií od Roberta Jana van Pelta, profesora kulturní historie v Kanadû.

Dlouho nám trvalo, neÏ jsme tento ‰ok pfiekonali, a zaãali jsme hledat odpovûdi na otázky, které pfied námi vyvstaly. 
Pro mne byl rozhodující dotaz jedné redaktorky, zda si myslím, Ïe by mûlo být zakázáno uvefiejnit nûkteré fotografie. Chvíli
jsem se zarazila a pak jsem odpovûdûla: „Ne, to ne.“

S velkými obavami jsme ‰li na první besedu s náv‰tûvníky výstavy. Byli jsme ãtyfii, Maja Dohnalová, Edita Jindrová, 
Mario Petrovský a já, a byli jsme pfiíjemnû pfiekvapeni velkou úãastí, zájmem a vstfiícností náv‰tûvníkÛ. 

Dûkujeme Galerii Langhans za uspofiádání této výstavy, za prodej knihy Ghetto LodÏ a jsme rádi, Ïe je o výstavu takový zájem.

Vûra ·lesingerová



VáÏená redakce,
nejdfiív posílám v‰em srdeãn˘ pozdrav a dík za vzornou a zajímavou koncepci ãasopisu. V ãísle 27 jsem na‰el nûkolik zajímav˘ch 

informací.
Na stranû 15 je oti‰tûna fotografie (uprostfied stránky), na níÏ poznávám ve stfiedu skupiny svého nûkdej‰ího profesora francouz‰tiny

ze Spolkového Ïidovského reformního reálného gymnázia v Brnû Dr. Epsteina, po jeho pravé ruce je snad latináfika prof. Müllerová. 
Ve druhé fiadû nad ní stojí asi mÛj tfiídní profesor Dr. Blau, po jeho levici je snad Tomy Schwarz, po pravici prof. Walter Eisinger. 
V‰ichni ostatní v první i druhé fiadû jsou mi povûdomí.

Neménû zajímavá je i v˘zva na poslední stranû - Nûkdej‰í úãastníci otrock˘ch prací, prosím, ozvûte se!
Obracím se tedy na paní Michaelu Vidlákovou: Sdílet s lidmi záÏitky z dob fa‰istické zvÛle je m˘m krédem od okamÏiku návratu 
v kvûtnu 1945 domÛ do Lipníku nad Beãvou.

MoÏnost sdûlit tyto skuteãnosti na nûmeck˘ch ‰kolách mû velmi zajímá. Jazyk ovládám, skleróza mû zatím je‰tû zcela nevyfiadila
z moÏnosti sem tam cosi podniknout.

Zcela souhlasím s obsahem ãlánku na str. 14 - Dojil jste vorvanû? autora Pavla Stránského.
Dr. Ing. J. Schreiber, CSc., Pardubice

âtou nás i v San Diegu
Dostali jsme milý dopis od na‰í americké ãtenáfiky Ruth Saxové, roz. Goldschmiedové. Poslala nám pozvánku na oslavu pûtapade-

sátého výroãí své svatby. S radostí uvefiejÀujeme a dodateãnû gratulujeme.

„Stolpersteine“
Pfiedsednictvo Terezínské iniciativy reagovalo na podnût P. Stránského v minulém ãísle (viz ã. 29, s. 11) a objednalo „kámen“, který

bude vûnován památce Fredy Hirche.

Na redakãní poradû Terezínské iniciativy
Dne 12. ledna t.r. jsme m.j. projednávali e-mailový dopis pana Pavla Chabra z Vr‰ovic, který mimofiádnû rozhofiãenû reagoval 
na pfiíspûvek Lubomíra Peduzziho o skladateli Pavlu Haasovi. Citujeme:

VáÏení, v posledním ãísle Terezínské iniciativy (ã. 29, str. 12) jsem v ãlánku Lubomíra Peduzziho s hrÛzou objevil následující pasáÏ:
„Îidé vynikali vysokou inteligencí, která jim umoÏÀovala rychle se pfiizpÛsobovat obyvatelstvu a prostfiedí zemû - na rozdíl od cikánÛ,
dne‰ních RomÛ, ktefií tuto schopnost nemají.“ Pochybuji, Ïe pan Peduzzi tuto obludnost myslel váÏnû tak, jak ji napsal. Také Vy se s ní
jistû neztotoÏÀujete. Ale od toho je redakce, aby takové vûci nepustila do ãasopisu! Neodpustitelné! Neodpustitelné!

Redakce sice tuto pasáÏ nepovaÏovala za uráÏlivou vÛãi RomÛm, uznavá v‰ak, Ïe není pfiíli‰ ‰Èastnû volená a je zhola zbyteãná. 
Je ov‰em zásadou redakce TI nezasahovat autorÛm do jejich textÛ. 

Redakce

Îidovské muzeum v Praze a Terezínská iniciativa se dohodly na volném vstupu ãlenÛ Terezínské iniciativy do Památníku obûtem 
holocaustu z âech a Moravy v Pinkasovû synagoze.

Volnou vstupenku obdrÏíte v Rezervaãním centru muzea, které se nachází v ulici U Starého hfibitova 3a v objektu Klausové 
synagogy.

Spolu se ãleny Terezínské iniciativy mohou Pinkasovu synagogu nav‰tívit za vý‰e uvedených podmínek i jejich rodinní pfiíslu‰níci.
Leo‰ Pavlát, fieditel Îidovského muzea v Praze

Komplexní domácí péãe Ezra
Nabízí z grantu Claims Conference finanãní pomoc pro nákup pfiístroje zaji‰Èujícího nouzové volání - akutní pfiivolání pomoci

(napfi. Areion) pro obãany v âeské republice - pfieÏiv‰í holocaust. V pfiípadû zájmu, volejte na tel.: 272 738 332 (pfiípadnû nechte vzkaz
na záznamníku).  

MUDr. I. Ryme‰ová

âeské divadlo v Terezínû
Postgraduální studentka z USA shání ãeské texty divadelních her, kabaretních scén a písniãek z Terezína, originály nebo pováleãné

rekonstrukce. 
Budu v âechách aÏ do srpna 2005. Ráda bych shromáÏdila jakékoliv informace o ãeských pfiedstaveních v Terezínû (a také 

o nûmecké hfie „Ghettomädel“). Dûkuji pfiedem.    
Lisa Peschel c/o J.W. Fulbright Commission • Táboritská 23 • 130 87 Praha 3 

mobil: +420 608 134 166 • e-mail: lisanne@seznam.cz

Ostravské studio âeské televize pfiipravuje dokument o BRUNDIBÁRU. Zveme k natáãení pamûtníky, ktefií tuto dûtskou operu 
v Terezínû vidûli a mohou na ni a na zpûváky (sólisty i ãleny sboru) zavzpomínat. Klíãem k dokumentu budou dochované fotografie
z inscenace, které pocházejí z propagandistického dokumentu „VÛdce vûnoval ÎidÛm mûsto“. AutorÛm dokumentu by pomohlo,
kdyby pamûtníci na tûchto snímcích poznali nûkteré z úãinkujících (sólistÛ i sboru) a vzpomnûli si na nû a jejich osudy. I za drobnou
vzpomínku jsme velmi vdûãní.

Chystaný dokument totiÏ nechce pouze pfiipomenout Krásovu operu, ale také podat informaci o osudech jejích protagonistÛ 
a o Ïivotû v Terezínû.

Va‰e odpovûdi na na‰e otázky a Va‰i spolupráci na chystaném dokumentu velmi vítáme a pfiikládáme kontakt na redaktorku 
a dramaturgyni pofiadu:

Mgr. Eva Dannhoferová • âeská televize, redakce zpravodajství • Dvofiákova 18, 728 20 Ostrava
tel.: 420 605 446 748 • e-mail: eva.dannhoferova@czech-tv.cz • http: //www.czech-tv.cz
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UNTIL THE LAST JEW UNTIL THE LAST NAME - THE CENTRAL THEME FOR HOLOCAUST REMEMBRANCE DAY 2004
(DO POSLEDNÍHO ÎIDA DO POSLEDNÍHO JMÉNA - ÚST¤EDNÍ TÉMA VZPOMÍNKOVÉHO DNE HOLOCAUSTU 2004)

19. ãervence 1944 nalodili nacisté 2.000 ÏidÛ z Rhodu a Kosu. Bûhem osmidenní plavby se zastavili u ostrova Leru pro jediného 
Ïidovského obyvatele. V Aténách byli Ïidé pfieloÏeni do nákladních vagonÛ. Po 4 týdnech dojeli do Osvûtimi-Birkenau. Témûfi v‰ichni,
kdo pfieÏili tuto hrÛznou cestu, zahynuli okamÏitû po pfiíjezdu v plynových komorách.

Rok 1944 byl rozhodujícím rokem 2. svûtové války a Nûmci ‰li od poráÏky k poráÏce. Aby splnili „Koneãné fie‰ení Ïidovské otázky“,
museli si pospí‰it a znásobit úsilí vyhladit ve‰keré evropské a africké Ïidovstvo.

V tomto pfiedposledním roce války zavraÏdili nacisté pfies 700.000 ÏidÛ, z toho 437.000 maìarských ÏidÛ v Osvûtimi-Birkenau
bûhem pouhých osmi týdnÛ.

Ani to jim nestaãilo. V témÏe roce povraÏdili zbylé Ïidy v mnoha polských mûstech a koncentrácích a také zbylé Ïidy z fieckých 
ostrovÛ, z Itálie, Francie, Holandska, Berlína atd.

Tisíce Ïidovských vûzÀÛ koncentraãních táborÛ se vydaly na pochody smrti pfied blíÏící se sovûtskou frontou.
Od 21. do 25. ãervence 1944, pût týdnÛ pfied osvobozením Francie, deportovali nacisté do Osvûtimi-Birkenau na tfii sta Ïidovských

dûtí a jejich opatrovníkÛ z Izieu a jiných dûtských domovÛ ve Francii.
Z Holandska odjel poslední deportaãní vlak na Východ 3. záfií 1944 s 1.019 Ïidy.
Jad Va‰em vzal na sebe jako jeden z prvních úkolÛ zdokumentovat jména obûtí holocaustu a jejich osudy. Do roku 1954 jich 

bylo zdokumentováno na tfii miliony.
Tato nároãná práce pokraãuje s cílem dostat do databáze i onu zbývající polovinu jmen a individuálních osudÛ.
Za nûkolik mûsícÛ bude databáze Jad Va‰em pfiístupná na internetu.

Autorem je redaktor Yad Vashem Studies

COMBATING ANTISEMITISM - A CALL TO ACTION - FOSTERING HOLOCAUST EDUCATION IN EUROPE
(BOJ PROTI ANTISEMITISMU - V¯ZVA K AKCI - PODPORA V¯UCE O HOLOCAUSTU V EVROPù)

V posledních letech do‰lo celosvûtovû k nárÛstu antisemitismu. Holocaust se stal souãástí antisemitských hesel, jako jsou tato: 
„Îidé do plynu!“, „Dokonãíme Hitlerovu práci!“, „Osvûtim je va‰e vlast a plynové komory vá‰ domov!“ atd.

Ale nejen holé lebky, neonacisté ãi islám‰tí radikálové vyhlásili „voln˘ odstfiel“ ÏidÛ. Pfiipojili se k nim umûlci, intelektuálové, 
vychovatelé a politici. SvÛj nesouhlas s politikou izraelské vlády vyjadfiují nafiãením ÏidÛ z toho, Ïe jsou „kofienem ve‰kerého zla“
a Ïe se dopou‰tûjí holocaustu na palestinském lidu. Jsme svûdky úplného „pfievrácení holocaustu“. Judaismus se staví na roveÀ 
nacismu. Îidé jsou obviÀováni z pfiehánûní ãi dokonce vymý‰lení holocaustu, aby z toho tûÏili. Roste „únava z holocaustu“.

V fiadû zemí, tfieba ve Francii a v Itálii, zaãíná rÛst vûdomí o váÏnosti této nenávisti. Pomocí vzpomínek na holocaust a výuky mladé
generace o holocaustu doufají vychovatelé v to, Ïe se jim podafií vychovat ménû antisemitsky zamûfienou, ménû xenofobní a tolerantnûj‰í
generaci.

V nedávných letech se dvacítka zemí rozhodla prohlásit 27. leden Vzpomínkovým dnem na holocaust (mj. Chorvatsko, âesko, 
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Nûmecko, ¤ecko, Itálie, Norsko, Rumunsko, Rusko, ·védsko a Spojené království).

Nûktefií vychovatelé, pfiedná‰ející o holocaustu, se domnívají, Ïe dosavadní výuka nepostaãuje k potírání soudobého antisemitismu.
Hledají se nové cesty a zpÛsoby. Byly pfiedstaveny 26. ledna t.r. 30 velvyslancÛm a diplomatickým zástupcÛm v Jad Va‰em za pfiítom-
nosti ministra Sharanského.

Autorem je fieditel Asper International Holocaust Studies Program, The International School for Holocaust Studies

THROUGH OUR EYES - CHILDREN WITNESS THE HOLOCAUST
(NA·IMA OâIMA - DùTI SVùDKY HOLOCAUSTU)

Sbírka sondující stra‰né dilema, kterému bylo vystaveno pÛldruhého milionu Ïidovských dûtí, zahynuv‰ích bûhem holocaustu,
i fiady dûtí, které pfieÏily. Nové revidované vydání.

Autor Itzhak Tatelbaum ve spolupráci s Yad Vashemis School for Holocaust Studies.
Dík sponzorství rodiny Koschitzk˘ch, Toronto, Kanada.

THE ENCYCLOPEDIA OF THE RIGHTEOUS AMONG THE NATIONS
(ENCYKLOPEDIE SPRAVEDLIV¯CH MEZI NÁRODY)

„V temnu nacistické okupace zablikalo pár svûtýlek: spravedliví mezi národy, ktefií pfiedstavují to nejlep‰í z lidskosti, bratrství, 
spravedlnosti a tolerance . . . V Jeruzalémû, v Jad Va‰em uctili ty, ktefií riskovali své Ïivoty, ktefií se fiídili jen svým srdcem a lidským
svûdomím a ktefií ukrývali Ïidy.“

Jacques Chirac, prezident Francouzské republiky

Koncepce Spravedlivých mezi národy je zaloÏena na rãení v talmudu „Kdo zachrání jedinou lidskou bytost, zachrání celý svût“.
Co to v‰ak znamenalo bûhem holocaustu? Pro nûkoho adopci nedávno osifielé netefie nebo synovce z vesnice, pro jiné dûlbu 

skrovných pfiídûlÛ potravin s cizími lidmi, ukrytými v podkroví, ãi opatfiení fale‰ných osobních dokumentÛ pro bývalé kolegy na útûku.
V uplynulých pûti desetiletích uznal Jad Va‰em na 20.000 spravedlivých mezi národy. KaÏdý jednotlivý pfiíbûh je o zachování hodnot

lidskosti uprostfied absolutního morálního kolapsu.
Podstupovali nesmírné nebezpeãí, jen aby naplnili pfiíkaz „Miluj svého bliÏního jako sebe sama“.
Tato encyklopedie je první v fiadû publikací Jad Va‰em. Obsahuje osobní pfiíbûhy Spravedlivých mezi národy a zachycuje 

nejdojemnûj‰í a nejhrdin‰tûj‰í ãiny na‰ich moderních dûjin. Je to zároveÀ pocta tûm, kdo je vykonali.
Francouzské vydání nakladatelství Edition Fayard je z roku 2003.

z ãasopisu vybral a z angliãtiny ve zkrácené verzi pfieloÏil
Pavel Stránsk˘
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Z V E M E  V Á S
NA SNĚMNA SNĚM

TEREZÍNSKÉ INICIATIVY,TEREZÍNSKÉ INICIATIVY,
K T E R Ý  S E  K O N Á

V E  S TŘE D U  6 .  D U B N A  2 0 0 5  V P R A Z E

V N Á R O D N Í M  D O MĚ  N A  V I N O H R A D E C H .

S něm  b u d e  z a h á j e n  v 10 . 0 0  h o d i n ,
p r e z e n c e  o d  9 .15  h o d i n .

PP RR OO GG RR AA MM   SS NN ĚĚ MM UU ::
Z p r á v a  o č i n n o s t i  p ře d s e d n i c t v a  T I

Z p r á v a  o h o s p o d a ře n í
Z p r á v a  o č i n n o s t i  r e v i z n í  k o m i s e

V o l b y  p ře d s e d n i c t v a  a r e v i z n í  k o m i s e
D i s k u s e

U s n e s e n í
* * *

Tě š í m e  s e  n a  V a š i  úča s t .
* * *

V předvečer konání sněmu v úterý 5. dubna 2005 Vás zveme na divadelní představení
do Divadla U Hasičů (Praha 2, Římská 45). Začátek představení v 18.00 hodin. 

Richard Baer: SMÍŠENÉ (PO)CITY
Komedie o dvou přátelích, Chrise a Hermana, s překvapivým koncem. 
Lidský příběh plný pěkného a laskavého humoru, jiskrného dialogu, 

jímavého a hlubokého citu.

Režie: L. Munzar
Hrají: J. Hlaváčová, P. Kostka, J. Satoranský, L. Hampl.

(Petr Kostka byl za roli Hermana oceněn v roce 2004 cenou Thálie.)

* * *
Vstupenky na divadelní představení si můžete objednat do 4. března 2005

v kanceláři TI, Jáchymova 3, Praha 1, tel. 222 310 681.


