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Rudolf Pellar na fotografii Petra Hejny. Snímek je z divadelní hry ·imon souãasného izraelského autora
Yitzhaka Bar-Yosefa, kterou ãlenové TI spoleãnû shlédli nûkolik dní po snûmu. Více na stranû 11.



Ná‰ snûm byl i tentokrát, zejména

s ohledem k na‰emu vûkovému prÛmûru,

relativnû hojnû nav‰tíven. Se‰lo se nás na

250 a v porovnání s minul˘mi lety byla

tentokrát ãetnûji zastoupena i brnûnská

skupina. Program probûhl v klidu a bez

vût‰ích emocí tak, jak byl stanoven.  

Snûm byl tentokrát obohacen o zajíma-

vou v˘stavku fotografií z pÛvodního filmu,

kter˘ v Terezínû uÏ v roce 1942 natoãil

patrnû nûmeck˘ voják a jehoÏ autorkou

byla reÏisérka Irena Dodalová (více na
stranû 10). âtyfiminutov˘ film, kter˘ se

zachoval v Polsku, jsme mûli moÏnost

dokonce shlédnout, byÈ technické podmínky,

vzhledem ke stáfií pÛvodního materiálu,

nebyly nejlep‰í. Vdûãíme za to paní

doktorce  Evû Struskové, pracovnici

Národního filmového archivu, která se

reÏisérkou Dodalovou zab˘vá, a k filmu

nám podala je‰tû i velmi zajímavou a za-

svûcenou informaci. Pfiipomnûla osobnost

Ireny Dodalové, historii filmu, i nejasnosti,

kter˘mi je dosud obestfien. Doufám,

Ïe i my jsme jí alespoÀ trochu pomohli

identifikací nûkter˘ch osob na vystave-

n˘ch fotografiích. 

Dal‰í v˘stavku pfiipravila Marta Kottová

z dûtsk˘ch kreseb, jeÏ vznikly jako ohlas

pfiedná‰ek a besed, které s dûtmi vede

na téma holocaust.

Zatímco v‰echny hlavní projevy jsou

oti‰tûny v tomto ãísle TI,  stejnû jako

diskusní pfiíspûvek fieditele Îidovského

muzea dr. Leo Pavláta (viz strana 7 - 9),
s obsahem ostatních pfiednesen˘ch

pfiíspûvkÛ vás ve struãnosti seznámíme. 

Pan dr. Jan Munk, fieditel Památníku

Terezín, snûm krátce pozdravil, podrob-

nûj‰í zpráva o ãinnosti památníku byla

uvefiejnûna v 34. ãísle TI.

âlenka pfiedsednictva Eva Herrmannová

sdûlila snûmu zprávu, která nás pfiíli‰

nepotû‰ila, Ïe paní Gaby Flatow, která

v íce neÏ 10 let  neúnavnû pÛsobila

v  Terezínû, kde pravidelnû pofiádala

koncerty ze skladeb terezínsk˘ch i jin˘ch

v˘znamn˘ch umûlcÛ, svou ãinnost

v Terezínû doãasnû ukonãila. Upozorni-

la také na kníÏku na‰í spoluvûzeÀkynû

Maud Beerové (viz strana 13), jeÏ vy‰la

péãí muzea v Maudãinû rodném Prostûjovû,

a najdete ji napfi. v knihkupectví Fi‰er

v Kaprovû ulici.      

Michaela Vidláková vyzvala ãleny TI

k pomoci studentÛm, ktefií zpracovávají

téma holocaust.

Jedna z tûchto studentek, vût‰inû z nás

dobfie známá Lisa Peschel z USA, poÏáda-

la o dal‰í pomoc, zejména zapÛjãením

dokumentÛ z pÛvodní umûlecké terezínské

tvorby. V˘sledky její práce budeme mít

moÏnost vidût je‰tû v tomto roce, v ãervnu

v Pacovû a v fiíjnu ve Vzdûlávacím centru

ÎM v Praze.

Ing. Bohumil Porges doporuãil, aby ná‰

ãasopis ãastûji zvefiejÀoval svûdectví osob

pfieÏiv‰ích Osvûtim, které jsou konkrétním

vyvrácením zlovoln˘ch tvrzení popíraãÛ

holocaustu. Svou pochvalou ãasopisu

redakãní radu rozhodnû potû‰il.  

K témuÏ tématu vystoupili je‰tû dr. Jifií

Franûk a dr. Eva VaÀousová.

Tomá‰ Fedoroviã z Památníku Terezín

hledá pamûtníky, ktefií mají informace

o Ïivotû du‰evnû chor˘ch v Terezínû.   

Máme radost, Ïe jsme se po roce opût

se‰li a vûfiíme, Ïe se nám to za rok podafií

znovu. 

L. A.
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ZPRÁZPRÁVVAA O âINNOSTIO âINNOSTI
PTI ZAPTI ZA ROK 2005ROK 2005

Zprávu pfiednesla pfiedsedkynû na‰eho sdruÏení
Dagmar Lieblová

VáÏení ãlenové Terezínské iniciativy, váÏení hosté, milí pfiátelé,

zdá se témûfi neuvûfiitelné, Ïe ubûhl uÏ rok od na‰eho poslední-

ho setkání. Minul˘ snûm se konal pfiesnû pfied rokem, 6. dubna

2005. A tak se zdá, Ïe snad se za tu dobu nic zvlá‰tního nestalo,

nicménû je tfieba, abychom o ãinnosti PTI od posledního snûmu

podali zprávu.

Vyjdûme pfiitom, jako obvykle, z úkolÛ, které jsme si stano-

vili na  posledním snûmu:

1) Pokraãovat v pfiípravách oslav 60. v˘roãí osvobození vãetnû
kvûtnové tryzny v Terezínû. - U pfiíleÏitosti 60. v˘roãí osvobození

Terezína uspofiádal Památník Terezín 6. 5. setkání b˘val˘ch vûzÀÛ

terezínského ghetta, Malé pevnosti i koncentraãního tábora v Lito-

mûfiicích. V kvûtnovém ãísle roku 2005 jste si o tomto dokonale

pfiipraveném dni jistû pfieãetli. 8. kvûtna pofiádalo mûsto Terezín

oslavu 60. v˘roãí osvobození, které se úãastnila Margot Walström,

místopfiedsedkynû Evropské komise. Ta si pfiála, aby oslavû byli

pfiítomni i zástupci b˘val˘ch vûzÀÛ terezínského ghetta. Na pozvání

jejího sekretariátu se uvolilo pût ãlenÛ, resp. ãlenek TI, jet opût

do Terezína a úãastnit se ãásti programu. 

2) V fiíjnu vzpomenout 64. v˘roãí zahájení deportací a uspofiá-
dat setkání (praÏsk˘ch) ãlenÛ TI s kulturním programem.
- 16. fiíjna 2005  jsme se se‰li u pamûtní desky v Hole‰ovicích

a pak zájemci odjeli autobusem do Terezína, kde se konal

pamûtní koncert. Tento koncert byl také rozlouãením s paní Gaby

Flatow, která se rozhodla ukonãit svou ãinnost v Nadaãním

fondu Hanse Krásy.

3) ¤e‰it problém financování náv‰tûv ãesk˘ch ‰kol v Terezínû.
- Díky podpofie a pomoci p. dr. Pavláta - jistû si vzpomenete

na jeho pfiíspûvek na loÀském snûmu - dostala TI grant Minis-

terstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy na financování zájezdÛ

‰kol do Terezína. Dal‰í grant jsme pro tento úãel vloni získali

od Claims Conference a urãitou ãástku i od NFOH, takÏe se vzdû-

lávacích zájezdÛ mohlo v loÀském roce úãastnit 3500 ÏákÛ

a studentÛ. 

4) SnaÏit se zlep‰it spolupráci s CC v plynulosti pfiísunu
finanãních prostfiedkÛ. - Myslím, Ïe mÛÏeme prohlásit, Ïe jsme

i tento úkol plnili. O plynulej‰í pfiísun finanãních prostfiedkÛ

od Claims Conference se snaÏíme neustále, bohuÏel vût‰inou

marnû. O situaci s granty CC se je‰tû zmíním.

5) Podle moÏnosti zlep‰it péãi o pfieÏiv‰í ·oa, ktefií se dostali
do tûÏké Ïivotní situace, zejména Ïijící mimo dosah ÎOP
a ÎOB. - V na‰em ãasopise, v Ro‰ Chode‰ i Obecních novinách

jsme uvefiejnili v˘zvu, aby se hlásili ti, kdo se dostali do nûjaké

tísnû, a uÏ jsme dostali a Poradní v˘bor obûtí holocaustu pro-

jednal nûkolik Ïádostí o finanãní v˘pomoc.

6) Vydat dvû aÏ tfii ãísla ãasopisu Terezínská iniciativa.
- Vydali jsme dokonce ãtyfii ãísla, a to v kvûtnu, v fiíjnu, v lednu

a v bfieznu. Podle ohlasÛ, které máme, pfiipadá ãasopis lidem

zajímav˘ a rádi ho ãtou. Redakãní rada by jistû pfiivítala námûty,

o ãem byste se rádi v ãasopise dozvídali. 

7) V bfieznu 2006 vzpomenout osudu záfiijového transportu.
- Tryzna se konala 8. bfiezna v Pinkasovû synagoze a na jejím

programu se podíleli Ïáci Lauderov˘ch ‰kol.

Tolik tedy k úkolÛm z loÀského snûmu.

Pfiedsednictvo se scházelo tradiãnû jednou mûsíãnû, zpravidla

kaÏdé tfietí úter˘, v˘konn˘ v˘bor také jednou mûsíãnû, obvykle

první úter˘. V ãervenci a srpnu se schází pouze v˘konn˘ v˘bor.

Pravidelnû se schází také redakãní rada ãasopisu, sociálnû

zdravotní komise, finanãní komise, své úkoly plní vzdûlávací

a kulturní komise. 

Na sv˘ch schÛzích se v˘konn˘ v˘bor i pfiedsednictvo prakticky

pokaÏdé zab˘valy situací s granty, které dostáváme, resp. máme

pfiislíbené od Claims Conference. V loÀské zprávû jsem se o gran-

tech zmiÀovala, domnívám se v‰ak, Ïe nebude na ‰kodu, jestliÏe

situaci s granty pfiipomenu i letos. JiÏ fiadu let dostáváme od CC

grant na Zdravotní fond. Hned z poãátku byl vytvofien podle

pokynÛ CC v˘bor zdravotního fondu, kter˘ se skládá vÏdy

ze dvou reprezentantÛ FÎO, ÎOP a TI. Na základû smlouvy mezi

TI a ÎOP obstarává ve‰kerou agendu se shromaÏìováním Ïádostí,

lékafisk˘ch pfiedpisÛ a vyplácení pfiíspûvkÛ sociální oddûlení

ÎOP, jmenovitû paní Zlata Kopecká, které patfií dík nás v‰ech.

Terezínská iniciativa musí ve stanoveném termínu o grant po-

Ïádat, tzn. vyplnit anglicky obsáhlou Ïádost a odeslat ji tak,

aby do New Yorku do‰la do 15. ãervna. Pfiíslu‰ná komise pak

v prosinci Ïádost projedná a zatím nám vÏdy grant pfiislíbila. âásti

grantu dostáváme nepravidelnû a obvykle aÏ po nûkolika urgencích.

Jak jste se dozvûdûli, musel v˘bor zdravotního fondu upravit ãástky

proplácené za léky i zdravotní pomÛcky. DÛvodem je jednak

vzrÛst poÏadavkÛ, ale zejména to, Ïe kurs dolaru ke korunû se bûhem

let, kdy grant dostáváme, podstatnû zhor‰il, ale ãástka v dolarech

zÛstává stejná a nav˘‰ena nebude. 
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Dal‰í granty jsou urãeny na domácí péãi o pfieÏiv‰í. Jsou to peníze

od ‰v˘carsk˘ch poji‰Èoven a novû peníze od nûmecké vlády. Tyto

granty postupuje TI agentufie EZRA, která domácí péãi zaji‰Èuje.

Dal‰í granty z penûz ‰v˘carsk˘ch bank jsou urãeny pro pfieÏiv‰í,

ktefií se dostali do obtíÏné Ïivotní situace a potfiebují finanãní pomoc.

Pro rozdûlování tûchto grantÛ vytvofiila TI podle pokynÛ CC po-

radní v˘bor, jehoÏ ãleny mohou b˘t pouze pfieÏiv‰í. Tento v˘bor

projednává do‰lé Ïádosti, rozhoduje o pfiidûlení pomoci. Sekretáfika

TI pak vypisuje darovací smlouvy a v˘pomoc rozesílá, eventuálnû

kontaktuje Ïadatele, jestliÏe je tfieba doplnit nûjaké údaje.

U v‰ech grantÛ musí pfiedsedkynû stvrdit sv˘m podpisem,

Ïe TI pfiislíben˘ grant pfiijímá a Ïe bude plnit cca 13 podmínek.

Ke v‰em grantÛm musíme vyplÀovat ãtvrtletnû nûkolik formuláfiÛ

a podávat písemnû zprávy. V uplynulém roce pfiiletûl do Prahy

dvakrát pracovník CC z New Yorku a dvakrát pracovník Jointu,

ktefií s námi podrobnû probírali v‰echny granty a hlavnû správné

vyplÀování formuláfiÛ. K téÏe tematice se pfiedsedkynû v loÀském

roce úãastnila hodinové mezinárodní konference po telefonu.

Ráda bych i z tohoto místa vyzvala v‰echny, abyste si v‰ímali,

zda není ve va‰em okolí nûkdo, kdo by naléhavû potfieboval

pomoc. Ostych ãi stud není na místû. Prostfiedky jsou urãeny pro

v‰echny Ïidovské obûti holocaustu a je tfieba je vyuÏít ve stanove-

ném termínu. Na dal‰í období se pfievádût nedají. Musím v‰ak

také pfiipomenout, Ïe nûkdy mÛÏe trvat del‰í dobu, neÏ Ïadatel

v˘pomoc dostane, protoÏe i z tûchto grantÛ dostáváme peníze

po ãástech a nepravidelnû. Snad se mi podafiilo nelehkou situaci

s granty alespoÀ trochu vysvûtlit.

Na návrh finanãní komise se pfiedsednictvo TI zab˘valo

otázkou, jak naloÏit s kmenov˘m jmûním, tedy dûdictvím po

dr. Tomanovi a jeho Ïenû. Ve své závûti dr. Toman ustanovil,

Ïe pro potfieby TI máme vyuÏívat pouze v˘nos z kmenového

jmûní, tedy úroky. Kmenové jmûní jsme mûli donedávna uloÏené

na termínovaném úãtu. Vzhledem k tomu, Ïe se úroky neustále

sniÏují a bankovní poplatky zvy‰ují, vyná‰ely nám takto uloÏené

prostfiedky velice málo. Finanãní komise nûkolikrát konzultovala

se zku‰en˘mi odborníky a doporuãila PTI, aby ãást kmenového

jmûní byla uloÏena do nûkolika fondÛ, kde by mûl b˘t zaji‰tûn

vût‰í v˘nos, a ãást nadále zÛstala na termínovaném úãtu. Pfiedsed-

nictvo TI návrh finanãní komise schválilo a v nejbliÏ‰í dobû

provede potfiebné kroky.  

I v loÀském roce se nûktefií ãlenové pfiedsednictva a také dal‰í

ãlenové TI zúãastÀovali besed s Ïáky a studenty i dospûl˘mi

zájemci v Praze, v Terezínû i jinde. Jsou zváni i do zahraniãí a také

na‰i ãlenové v zahraniãí pÛsobí podobnû. V ãasopise jste se mohli

seznámit s pfiehledem nûkter˘ch aktivit, v˘ãet nebyl samozfiejmû

zdaleka úpln˘. 

Jako v minul˘ch letech se na nás i v tomto roce obracela fiada

lidí z âeska a zahraniãí s rÛzn˘mi dotazy telefonicky i písemnû,

zejména elektronickou po‰tou. Dle moÏností na dotazy odpovídáme

nebo je pfiedáváme Institutu TI, popfiípadû PT.

Nadále trvají na‰e kontakty s organizacemi pfiátel a podporo-

vatelÛ Terezína jako je Niedersächsischer Verein zur Förderung

von Theresienstadt. Nûkolik jeho ãlenÛ se v fiíjnu úãastnilo

vzpomínkového setkání u Parkhotelu. Dále Stiftungsfond Hans
Krása, Aktion Sühnezeichen, Brandenburger Verein zur
Förderung von Theresienstadt. S pfiedsedou tohoto spolku jsme

pfied nedávnem projednali zaloÏení Nadaãního fondu Leo Baecka,

jehoÏ cílem je vybudovat v b˘val˘ch Podmokelsk˘ch kasárnách

(Bodenbach) v Terezínû vzdûlávací centrum. V uplynulém roce

jsme také obnovili styky se Slovenskem. Pfiedsedkynû byla

pozvána na prosincové setkání Ukr˘van˘ch dûtí a b˘val˘ch

vûzÀÛ KT, aby informovala o ãinnosti TI. Urãit˘m v˘sledkem

tohoto setkání je uvedení Brundibára v Bratislavû, kde se tato

opera dosud nikdy nehrála. 

TI dostává také Ïádosti o podporu rÛzn˘ch projektÛ. Pokud

tyto projekty odpovídají na‰im cílÛm a pokud jde o podporu

morální, resp. doporuãení, poskytneme ho. Finanãní pfiíspûvky

poskytovat nemÛÏeme. 

Na kanceláfi TI se obracejí i na‰i ãlenové, pokud potfiebují

s nûãím poradit, jako tomu bylo napfi. na podzim, kdy mûli Ïádat

o pfiíspûvek k dÛchodu. Jistû si vzpomenete, Ïe na loÀském snûmu

mluvila pfiedsedkynû âSBS sestra Andûla Dvofiáková o zmûnách

od roku 2006. V‰ichni jistû oceÀujeme, Ïe se díky jejímu úsilí

podafiilo pomûrnû znaãné pfiídavky k dÛchodÛm prosadit. Na‰i

ãlenové nacházeli také plné pochopení u pracovnic Správy

sociálního zabezpeãení, kde museli o zv˘‰ení dÛchodÛ poÏádat. 

Domnívám se, Ïe Vás bude zajímat, kolik nás vlastnû je.

V souãasné dobû má Terezínská iniciativa celkem 765 ãlenÛ.

Z toho je 580 ãlenÛ 1. generace, 100 ãlenÛ 2. a 3. generace,

v zahraniãí máme v souãasné dobû 85 ãlenÛ. Je pfiirozen˘ bûh

Ïivota, Ïe nás star‰ích pomalu ub˘vá a mírnû se zvy‰uje poãet

ãlenÛ 2. a 3. generace. Ona ani na‰e druhá generace uÏ není

nejmlad‰í, vÏdyÈ ti, ktefií se narodili brzy po válce, uÏ odcházejí do

dÛchodu. A ty bych ráda vyzvala, aby se zapojili do práce v TI.

Potfiebujeme nové lidi, ktefií nás nahradí, aÏ budeme je‰tû star‰í

a na práci nebudeme staãit. Mezi ãleny PTI jsou v souãasné dobû

ãtyfii pfiíslu‰níci druhé generace. Prozatím je‰tû úkoly zvládáme,

ale posilu s nov˘mi pfiedstavami a námûty rádi pfiivítáme.

Pro dal‰í rok si ukládáme tyto úkoly:

➢ Zúãastníme se pfiíprav kvûtnové tryzny v Terezínû, posta-
ráme se o objednávku autobusu pro praÏské úãastníky
tryzny a odpoledního koncertu.

➢ V fiíjnu vzpomeneme dÛstojn˘m zpÛsobem 65. v˘roãí
zahájení deportací a úãastníme se pfiedstavení Ullmanovy
opery Císafi Atlantidy v Terezínû.

➢ Dle finanãních moÏností budeme dále podporovat zájezdy
‰kol do Terezína.

➢ âlenové TI se úãastní, dokud jim síly a zdraví staãí, besed
v tuzemsku i zahraniãí.

➢ Budeme usilovat o to, aby pomoc CC byla plynulej‰í.

➢ Vydáme alespoÀ tfii ãísla ãasopisu Terezínská iniciativa.

➢ V bfieznu 2007 vzpomeneme osudu záfiijového transportu. ▼
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ZPRÁZPRÁVVAA HOSPODÁ¤EHOSPODÁ¤E
Pavel Werner

VáÏení pfiátelé,

dovoluji si vás opût oslovit se struãnou informací o hospoda-

fiení Terezínské iniciativy za uplynul˘ rok 2005. KaÏd˘ rok

vám slibuji, Ïe vás zde nebudu zatûÏovat pfiehledem ãísel, která si

mÛÏete zjistit, máte-li zájem, v na‰í kanceláfii v Jáchymovû ulici.

Z hlediska hospodafiení na‰í organizace, byl minul˘ rok cha-

rakteristick˘ tím Ïe:

1. jsme se zaãali intenzivnû zab˘vat moÏností zhodnotit na-

‰e kmenové jmûní neboli dûdick˘ odkaz manÏelÛ Tomanov˘ch.

Vedl nás k tomu neustále se sniÏující v˘nos termínovaného

úãtu v bance, na kterém jsou tyto finance uloÏeny. V souãasné

dobû jsme tento úãet vypovûdûli a jednáme s nûkolika bankami

o pokud moÏno nejlep‰ím investování. Na‰e rozhodování není

jednoduché, neboÈ, jak je vám zajisté známo, osud podobn˘ch

investic na del‰í ãasové období není nikdy pfiedem znám. Byli

bychom tak uãinili jiÏ dfiíve, ale byla zde obava z moÏností ztrát,

a jak bychom vám potom podobnou situaci mohli vysvûtlit?

2. Druhou událostí v na‰em hospodafiení, která stojí za zmínku,

byla skuteãnost, Ïe po fiadû let jsme koneãnû získali prostfiedky

na financování zájezdÛ ‰kolní mládeÏe do Památníku Terezín.

Díky aktivitû dr. Pavláta, fieditele Îidovského muzea, kter˘ napsal

ostr˘ ãlánek do novin o nezájmu Ministerstva ‰kolství o tuto

ãinnost, nám byl udûlen grant ve v˘‰i Kã 350.000. S dr. Pavlátem jsme také ministerstvo nav‰tívili a bylo dosaÏeno dohody,

Ïe podobn˘ pfiíspûvek obdrÏíme i pro tento rok. Dal‰í kladn˘ jev v této oblasti byl grant Claims Conference, která nám pro tyto

zájezdy poskytla Kã 329.000. A to jsme na cel˘ rok 2005 rozpoãtovali 600.000 Kã. Také NFOH nám poskytl 50.000 Kã. Mohli jsme

proto utratit na ‰kolní zájezdy 992.000 Kã, coÏ je zatím nejvy‰‰í suma, kterou jsme kdy pro tento úãel vydali. Tento rok budeme muset

b˘t opatrnûj‰í, pfiestoÏe pfiíslib od M· zatím máme. Rozpoãtujeme tedy opût 600.000 Kã.

KdyÏ hovofiím o pfiíjmech, nemohu se nezmínit o darech vás, ãlenÛ TI. Plánovali jsme pfiíjem 350.000 Kã a byli jsme koncem roku

mile pfiekvapeni. Darovali jste nám 362.130 Kã. Máme tak pokryty témûfi ve‰keré v˘lohy spojené s provozem na‰í organizace, neboÈ

307.000 Kã nás stály personální v˘lohy a 68.000 Kã provoz kanceláfie, tj. po‰tovné, telefon, fax apod. TakÏe zachovejte nám i nadále

pfiízeÀ, váÏení a milí ãlenové TI.

Doufám, Ïe jste zaznamenali zmûny v provedení na‰eho ãasopisu. Je to hlavnû zásluhou ãlena pfiedsednictva Michala Stránského,

pfiedsedy redakãní rady. Pfiitom zmûna v úpravû si nevyÏádala zv˘‰ení nákladÛ. Plánovali jsme 150.000 Kã a utratili jsme 147.530 Kã.

V tomto roce bychom rádi vydali o jedno ãíslo více, chtûli bychom téÏ zv˘‰it poãet v˘tiskÛ, aby se ãasopis dostal napfi. i mezi náv‰tûv-

níky Památníku Terezín, a proto rozpoãtujeme 260.000 Kã vãetnû po‰tovného.

Dal‰ím takov˘m vy‰‰ím nákladem je ná‰ snûm. Ten nás stál 79.000 Kã. 

Na závûr bych chtûl fiíci, Ïe hospodafiení TI sleduje, pravidelnû se scházející finanãní komise, vedená ing. Jaroslavem Krausem,

místopfiedsedou TI. Do komise se téÏ podafiilo kooptovat dr. Petra Liebla, a jeho pfiítomnost je pfiínosem k práci celé komise,

která je poradním orgánem pfiedsednictva.

A co fiíci na závûr. Pfiedev‰ím bych chtûla podûkovat v‰em ãlenÛm pfiedsednictva i ãlenÛm komisí za jejich dosavadní

práci. Doufám, Ïe se nám i v dal‰ím období podafií zachovat  dobré vztahy mezi sebou, Ïe se nám podafií pokraãovat v bezpro-

blémové spolupráci s Památníkem Terezín, ITI, Îidovsk˘m muzeem, ÎOP i FÎO, protoÏe to v‰e je pro dobro na‰ich ãlenÛ

a dal‰ích pfieÏiv‰ích. 

Nám v‰em pak pfieji, abychom se ve zdraví a v du‰evní pohodû je‰tû dlouho mohli scházet alespoÀ v  takovém poãtu jako tentokrát.
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ZPRÁZPRÁVVAA REVIZNÍREVIZNÍ
KOMISEKOMISE

ZAZA MINULMINUL¯̄ ROKROK

Ivana Kovanicová

Revizní komise pracovala od svého

zvolení na snûmu 6. dubna 2005 ve sloÏení

Ruth Götzová, Evita Jindrová, Vok

Malínsk˘,  Irena Racková a Ivana

Kovanicová. Pfii své ãinnosti vycházela

RK z jednacího fiádu, schváleného dne

29. 6. 1997, a ze stanov TI, ãlánkÛ 5, 6 a 8.

Se‰li jsme se celkem osmkrát. Jak vypl˘vá

ze zápisÛ schÛzí revizní komise, zab˘vali

jsme se zejména:

- Kontrolou proplácení úãtÛ za léky
a zdravotní pomÛcky.

Díky trvale peãlivé práci paní Kopecké

a snaze zdravotní komise je nutno konsta-

tovat, Ïe i pfies nelehkou situaci, danou

zejména nepravidelností pfiíjmÛ penûz,

je s pfiíspûvky urãen˘mi k proplácení lékÛ

a zdravotních pomÛcek hospodafieno

maximálnû zodpovûdnû a spolehlivû.

Revizní komise pfii (4) kontrolách dokladÛ

v minulém funkãním období nalezla jen

takové chyby, které byly k její plné spoko-

jenosti na místû vysvûtleny.

- Kontrolou vyúãtování ‰kolních
zájezdÛ do Terezína.

V̆ sledkem kontroly vyúãtování ‰kol-

ních zájezdÛ do Terezína bylo doporuãení

RK, aby pfii proplácení pfiíspûvkÛ na zájez-

dy TI dÛslednû trvala na tom, aby ‰kolám

v pfiípadû nedodrÏení stanoven˘ch pod-

mínek a pfiedepsan˘ch postupÛ nebyly

pfiíspûvky propláceny.

- Kontrolou hospodafiení a úãetních
v˘kazÛ.

Z úãetních v˘kazÛ, které mûla RK

moÏnost zkontrolovat, vyplynuly tyto

základní poznatky:

1. TI má zfiízeno celkem osm bankovních

úãtÛ, coÏ kromû znaãné nepfiehlednosti má

dÛsledky i v nákladech na bankovní

poplatky, v souãasné dobû obzvlá‰tû vyso-

ké. RK navrhuje provést redukci poãtu

bankovních úãtÛ.

2. Kmenové jmûní TI, pocházející z fondu

manÏelÛ Tomanov˘ch, je dlouhodobû

uloÏeno na termínovaném úãtu s naprosto

zanedbateln˘m v˘nosem, zato s vysok˘mi

bankovními poplatky. RK dÛraznû upo-

zorÀuje na nutnost urychlenû zvolit

zodpovûdnûj‰í zpÛsob hospodafiení s tímto

majetkem, nejlépe investováním do mo-

derních produktÛ v souladu se závûtí dárce

tohoto majetku dr. Tomana.

3. RK povaÏuje i nadále za nutné vychá-

zet pfii hospodafiení s majetkem z dûdictví

po dr. Tomanovi z pfiání, uveden˘ch v jeho

závûti.

âinnost revizní komise v minulém

funkãním období byla, bohuÏel, ovlivnû-

na tím, Ïe její názory na úãel a poslání

revizní komise nebyly v souladu s názo-

ry pfiedsednictva TI. V zájmu odstranûní

tohoto nedostatku se rozhodla pfiedsedky-

nû revizní komise Ivana Kovanicová

vzdát se své funkce pfiedsedkynû revizní

komise. âlenové souãasné RK, zvolené

na tfii roky, jsou pfiipraveni pracovat v RK

i nadále.

Usnesení snûmu TI 

Snûm Terezínské iniciativy, konan˘ dne 6. 4. 2006, vyslechl a bez v˘hrad schvaluje:

- Zprávu o ãinnosti pfiedsednictva TI od minulého snûmu, v níÏ pfiedsedkynû dr. D. Lieblová mj. referovala o splnûní
úkolÛ pfiijat˘ch pfiedsednictvem na minulém snûmu, podrobnû vysvûtlila sloÏitou problematiku získávání grantÛ od Claims
Conference a dále pfiedloÏila návrh ãinnosti pro pfií‰tí období.

- Zprávu hospodáfie Ing. P. Wernera o pfiíjmech a v˘dajích na‰í organizace, o jejichÏ úãelné vyuÏití se zodpovûdnû stará
hospodáfi s finanãní komisí, a vzhledem k nev˘hodnému stávajícímu uloÏení kmenového jmûní ve své zprávû informoval
snûm o rozhodnutí pfiedsednictva TI uloÏit  je do modernûj‰ích bankovních produktÛ.

- Zprávu revizní komise pfiednesenou její pfiedsedkyní I. Kovanicovou, která se vzdala funkce pfiedsedkynû RK,
s doporuãením zmûnit zpÛsob uloÏení kmenového jmûní tak, jak to navrhla pfiedsednictvu TI finanãní komise, i s nûkter˘mi
jejími v˘hradami ke zpÛsobu vyúãtovávání, jimiÏ se bude pfiedsednictvo, hospodáfi a RK dále zab˘vat.

- Z diskuse vze‰l˘ návrh Ing. Porgese podpofien˘ Dr. FraÀkem, aby TI iniciovala intenzivnûj‰í kroky ãeské legislativy
proti popíraãÛm holocaustu pfiijetím obdobn˘ch zákonÛ, jaké platí v Nûmecku a Rakousku, tak aby i u nás explicitní
popírání holocaustu bylo trestn˘m ãinem, kter˘ mÛÏe b˘t soudnû trestán i vícelet˘m vûzením.

Snûm rovnûÏ vzal na vûdomí rezignaci pí I. Kovanicové z její funkce pfiedsedkynû RK TI. DÛvodem jsou rÛzné názory
na práci této komise ze strany pfiedsednictva TI a pfiedsedkynû RK.
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âinnost oddûlení holocaustu Îidovského muzea v Praze v roce 2005

V oddûlení holocaustu Îidovského muzea v Praze (ÎMP) pracovaly v roce 2005 ãtyfii odborné pracovnice, které prÛbûÏnû

zaji‰Èovaly úkoly vypl˘vající jak z bûÏné  agendy, tak úkoly neplánované. 

Projekt Pomozte pátrat po zmizel˘ch sousedech byl Îidovsk˘m muzeem v Praze zahájen v roce 2001 a pokraãoval i v roce 2005.

Na oddûlení holocaustu se obrátilo na 30 osob, od nichÏ byly získány cenné originály nebo kopie archivních dokumentÛ (napfi. rodinná

korespondence, louãení pfied transportem, dopisnice z terezínského ghetta a koncentraãních táborÛ, ilegální dopisy, osobní dokumenty),

fotografie (portrétní, rodinné, ‰kolní) i vzpomínky na Ïidovské rodiny ãi komunity. S touto agendou souviselo vyhledávání informací,

identifikace osob a zaji‰Èování kopií zapÛjãen˘ch materiálÛ. V roce 2005 byla v˘stava ÎMP Nalezené tváfie, vzniklá v roce 2003

na základû této akce, pfiedstavena v Okresním vlastivûdném muzeu v ·umperku a prostfiednictvím Îidovské obce také v Liberci.

V˘stava bude i v roce 2006 pfiedstavena na fiadû dal‰ích míst.

Oddûlení holocaustu ÎMP tak jako dfiíve spolupracovalo i v roce 2005 s fiadou institucí pfii pfiípravû jejich v˘stav - vyhledávalo

potfiebné informace, dokumentaci, zapÛjãovalo relevantní dokumenty a fotografie ãi zaji‰Èovalo v˘robu jejich kopií. V âeské republice

jmenujme napfi. projekt âesko-nûmeckého fondu budoucnosti a putovní v˘stavu Totálnû nasazení (Nucená práce pro tfietí fií‰i,
60 let poté), dále pak v˘stavu nazvanou Hatikva, kterou uspofiádalo mûsto âeské Budûjovice. 

Vût‰ina exponátÛ v˘stavy Da war auch Kunst in Theresienstadt..., která vznikla díky Folkwang Hochschule v nûmeckém Essenu

u pfiíleÏitosti koncertní fiady, byla vybrána právû ve sbírkách archivu oddûlení holocaustu.

PrÛbûÏnû byly zaji‰Èovány informace z databáze obûtí pro v˘stavy a akce t˘kající se tór z âeské republiky, které byly roce 1964

vyvezeny do Czech Memorial Scrolls Centre v Lond˘nû.

¤editel muzea Leo Pavlát pfiispûl k putovní v˘stavû Místa utrpení, smrti a hrdinství. Vûzni z ãesk˘ch zemí v nacistick˘ch
koncentraãních táborech, pfiipravené doc. PhDr. Vojtûchem Boldigem, CSc., zpracováním ãásti vûnované soudob˘m projevÛm

antisemitismu. V̆ stava, ãerpající téÏ z materiálÛ ze sbírek oddûlení holocaustu ÎMP, byla poprvé pfiedstavena v Liberci. 

Projekt Transporty protektorátních ÎidÛ na v˘chod v roce 1941-1942 byl v roce 2005 jedním z hlavních v˘zkumn˘ch témat

oddûlení holocaustu. Cílem projektu je seznámit odbornou i laickou vefiejnost s problematikou ghett, pracovních, koncentraãních

táborÛ a vyhlazovacích stfiedisek na území Estonska, Loty‰ska, Bûloruska a v˘chodního Polska. Zab˘vá se tedy historií transportÛ

vyslan˘ch z protektorátu pfied 26. fiíjnem 1942, kdy byly zahájeny deportace do Osvûtimi. 

Prvním v˘stupem projektu byla v dubnu otevfiená v˘stava s názvem Od té doby vûfiím na osud..., vûnovaná osudÛm ãesk˘ch ÎidÛ

odvezen˘ch v období mezi lednem a záfiím roku 1942 do Estonska a Loty‰ska. V̆ stava byla pfiedstavena v Galerii Roberta Guttmanna

a stala se nejnav‰tûvovanûj‰í krátkodobou v˘stavou ÎMP loÀského roku. Uspofiádání v˘stavy pfiedcházelo rozsáhlé bádání v fiadû

archivÛ i v soukrom˘ch sbírkách. Souãástí v˘stavy byl téÏ dokumentární film, kter˘ prezentoval rozsáhlá svûdectví pamûtníkÛ -

b˘val˘ch vûzÀÛ. Tento projekt vznikl ve spolupráci s Památníkem Terezín a Institutem Terezínské iniciativy. 

Téma se stalo dlouhodob˘m projektem, na kter˘ oddûlení holocaustu získalo nejen nûkolik grantÛ (napfi. od Nadaãního fondu

obûtem holocaustu, Claims Conference), ale i pfiíspûvkÛ od sponzorÛ (¤ízení letového provozu âR, âesko-izraelské smí‰ené obchodní

komory). Na rok 2007 je plánován druh˘ díl v˘stavy, vûnovan˘ transportÛm do Bûloruska. Tfietí díl v˘stavy v roce 2009 seznámí

náv‰tûvníky s osudem transportÛ smûfiujících do v˘chodního Polska.

Ve‰keré archivní materiály, dokumenty, fotografie a v˘povûdi pamûtníkÛ jsou k dispozici v oddûlení holocaustu a budou slouÏit

badatelsk˘m úãelÛm, pfii pofiádání dal‰ích v˘stav, ale i pro mediální prezentaci. Bûhem konání v˘stavy kurátorka zaji‰Èovala komento-

van˘ v˘klad pro ãetné skupiny studentÛ. Náv‰tûva v˘stavy inspirovala mnoho studentÛ, ktefií projevili zájem o samostatn˘ v˘klad

na téma Ghetta, koncentraãní tábory a vyhlazovací centra, pfiedná‰ky se pak uskuteãnily v prostorách Vzdûlávacího a kulturního

centra ÎMP. 

Druh˘m v˘zkumn˘m tématem, na které se oddûlení zamûfiilo, byla literární tvorba Ïidovsk˘ch dûtí v období protektorátu. Pracov-

nice oddûlení pomohly pfii v˘bûru materiálÛ, poskytly konzultace a vypracovaly lektorsk˘ posudek scénáfie pro pfiipravovanou v˘stavu

VKC ÎMP Neztratit víru v ãlovûka. Protektorát oãima dûtí.
V rámci odborné ãinnosti ÎMP zprostfiedkovalo informace a dokumentaci celé fiadû ÏadatelÛ z tuzemska i ze zahraniãí. I nadále

probíhala  spolupráce s rodopisci a regionálními historiky formou  konzultací a re‰er‰í, které se t˘kaly zejména následujících témat:

koncentraãní tábor Mal˘ Trostinec; pfiedstavení Brundibár; terezínsk˘ film; kulturní Ïivot v Terezínû; zákony, vyhlá‰ky a nafiízení,
vztahující se k perzekuci ãesk˘ch ÎidÛ; hudba a divadlo v Terezínû; rodinn˘ tábor v Osvûtimi; vzpomínky pamûtníkÛ; smí‰ená
manÏelství; osobnost Erika Kolára; evakuaãní transporty; terezín‰tí malífii; ãe‰tí Îidé v exilu za 2. svûtové války; nucené práce;
Friedl-Dicker Brandeis; dûti v Terezínû; Karel Berman; Gideon Klein.

Pro Památník Terezín byly vyhledány dokumenty vztahující se k tématu Zdravotnictví a du‰evnû postiÏení v Terezínû.
Oddûlení holocaustu umoÏnilo ãetné konzultace historikÛm, ale i studentÛm, ktefií si vybrali holocaust jako téma své diplomové

ãi seminární práce. Pomûrnû velk˘ byl zájem i ze strany studentÛ stfiedních ‰kol, ktefií téma holocaustu zpracovávali v rámci studentské

odborné ãinnosti. Oddûlení holocaustu ÎMP bylo poÏádáno o lektorování odborn˘ch historick˘ch textÛ a hodnocení absolventsk˘ch

prací. Pracovnice oddûlení pronesla pfiedná‰ku na téma Dûtská terezínská literatura na  konferenci Holocaust v polské, ãeské a sloven-
ské literatufie a v polském a ãeském filmu, kterou pofiádala FF UK. Oddûlení holocaustu se podílelo na lektorování soutûÏních prací

literární a historické  soutûÏe Daniel, jejímÏ pofiadatelem byl Institut dûtí a mládeÏe M·MT.

Pro sborník Univerzity Palackého v Olomouci byl vypracována staÈ o terezínském ghettu, pro sborník FF UK v Praze pak staÈ

o dûtské literární tvorbû v Terezínû.

Kromû tûchto ãinností oddûlení holocaustu ÎMP zaji‰Èovalo informace a soupisy obûtí holocaustu z âech a Moravy pro celou

fiadu lokalit jako podklad pro budování památníkÛ, pro odborné publikace apod. ▼
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Samostatnou kapitolu v ãinnosti oddûlení holocaustu ÎMP pfiedstavovaly práce spjaté s Památníkem obûtem ‰oa z âech a Moravy

v Pinkasovû synagoze. PrÛbûÏnû byly shromaÏìovány podklady k opravám a doplÀkÛm nápisÛ, oddûlení zaji‰Èovalo fotografování

jmen pro rodinné pfiíslu‰níky obûtí. Jako kaÏdoroãnû se v Pinkasovû synagoze uskuteãnila pietní shromáÏdûní pfii pfiíleÏitosti vyvraÏ-

dûní rodinného tábora v Osvûtimi a Jom ha-‰oa.

Pracovnice oddûlení byly pfiítomny pietnímu aktu k odhalení památníku obûtí holocaustu v Pfiibyslavi.

Velmi bohatá byla spolupráce s hromadn˘mi sdûlovacími prostfiedky. Ke Dni památky obûtí holocaustu se vztahovaly následující

akce: pro Lidové noviny byl natoãen rozhovor a pfiipraveny podklady ze Sbírky vzpomínky pamûtníkÛ, BBC a Reflex pouÏily

rozhovor o historii Terezína a vzpomínkách na vûznûní, âTK rozhovor o Osvûtimi. âT 1 v pofiadu Události  komentáfie odvysílala

rozhovor s Anitou Frankovou. âesk˘ rozhlas 6 Vltava odvysílal pfii této pfiíleÏitosti komponovan˘ pofiad, na jehoÏ pfiípravû se podílel

Leo Pavlát. 

U pfiíleÏitosti odhalení desky Spravedliv˘m mezi národy na nádvofií Pinkasovy synagogy byl natoãen komentáfi. Pro Snídani
s Novou byly vybrány podklady a fotografie, které v besedû prezentoval fieditel muzea. Byly vyhledány archivní dokumenty a fotogra-

fie pro film Dokumenty z archivu Památníku Terezín a ÎMP, pouÏívan˘ ve vzdûlávacích programech k v˘uce holocaustu pro Památník

Terezín (zpracoval Krátk˘ film, reÏ. Hápková). Pro potfieby Památníku Terezín byl zaji‰tûn v˘bûr fotografií k osobám Ferdinanda

Blocha a Franti‰ka Mofiice Nágla. 

Dále oddûlení spolupracovalo na pfiípravû dokumentárního filmu âT - Televizního studia Ostrava (dramaturgynû Eva Dannhoferová),

kter˘ byl vûnován historii a provedení dûtské opery Brundibár. Televize Prima (reÏ. Ballek) pro pofiad Proti srsti pouÏila materiály

z archivu oddûlení. Velmi nároãnou práci pfiedstavoval v˘bûr dopisÛ z osobních pozÛstalostí, vyhotovení  prÛvodních  textÛ a natáãení

komentáfie pro pofiad ãeského rozhlasu Dopisy na Vltavû redaktorky Bronislavy Janeãkové.

Co se t˘ãe archivní práce, bylo zpracováno 70 sloÏek archivních dokumentÛ a 60 sloÏek fotografií z materiálÛ získan˘ch bûhem

akce Pomozte pátrat po zmizel˘ch sousedech.  Oddûlení holocaustu ÎMP vybíralo pro restaurování v muzejní dílnû restaurátorÛ papíru

vybrané archiválie ze sbírek Terezín, Dokumenty perzekuce a Osobní pozÛstalosti, soubûÏnû probíhala digitalizace tûchto archiválií.

U sbírky fotografií se pokraãovalo ve zpracování souboru fotografií vztahujících se k transportÛm do ghett, koncentraãních

a pracovních táborÛ v Pobaltí, Bûlorusku a ve v˘chodním Polsku. 

V rámci projektu Vzpomínky pamûtníkÛ probûhlo shromaÏìování, zpracování a pfiepisování nov˘ch vzpomínek, údaje byly

prÛbûÏnû vkládány do poãítaãového programu. Nadále probíhala anonymizace vzpomínek v souladu s poÏadavky Zákona o ochranû

osobních údajÛ a jejich editace. V loÀském roce bylo prostfiednictvím firmy Gurustudio, a.s., pfievedeno na digitální záznam 1050

vzpomínek z magnetofonov˘ch páskÛ. Pracovnice oddûlení souãasnû pokraãují v kontaktování pamûtníkÛ se Ïádostí o zapÛjãení

dokumentÛ a fotografií. Byla zpracována fotosbírka pamûtníkÛ holocaustu. 

ÎMP bylo pfiipraveno splnit v‰echny své závazky organizaãní, finanãní i odborné povahy, vypl˘vající z úãasti na pfiípravû v˘stavy

Îidé v boji a odboji 1938 - 1945.  BohuÏel, kvÛli nesplnûní pfiíslibÛ ze strany ÎOP, které garantoval tehdej‰í pfiedseda ÎOP Tomá‰

Jelínek, se v˘stava plánovaná v Národním muzeu k 60. v˘roãí osvobození neuskuteãnila.  

Jana ·plíchalová, Leo Pavlát

âinnost Vzdûlávacího a kulturního centra
Îidovského muzea v Praze v rámci
vzdûlávacích a kulturních programÛ
o holocaustu (‰oa) v roce 2005

Vzdûlávací a kulturní centrum Îidovského muzea v Praze

(VKC ÎMP) pofiádalo tak jako v minul˘ch letech pravidelné

pfiedná‰ky pro ‰koly vûnované antisemitismu, holocaustu a perze-

kuci ãesk˘ch a moravsk˘ch ÎidÛ za 2. svûtové války.

Za úãasti 222 uãitelÛ probûhl na jafie a na podzim cyklus

jednodenních vzdûlávacích semináfiÛ pro uãitele na téma  Îidé,
dûjiny a kultura. Cyklus, v jehoÏ rámci probûhly ãtyfii semináfie

na téma holocaustu, byl organizován ve spolupráci s Národním

institutem pro dal‰í vzdûlávání.

Ve spolupráci s Památníkem Terezín se v bfieznu, v dubnu

a v kvûtnu  uskuteãnily tfiídenní semináfie (dva pro ãeské a dva pro

slovenské pedagogy) na téma Jak uãit o holocaustu. Zúãastnilo

se jich 156 uãitelÛ. 

V rámci mezinárodního semináfie Holocaust ve vzdûlávání,
pofiádaného v listopadu  Památníkem Terezín, prezentovalo VKC

ÎMP pfiipravovanou putovní v˘stavu Neztratit víru v ãlovûka.
Protektorát oãima Ïidovsk˘ch dûtí (M. Sládková, M. Zahradníková).

DÛleÏitou ãástí ãinnosti VKC je od roku 2004 spolupráce

s o.s. Zapomenutí na projektu Zmizelí sousedé, urãeného ÏákÛm

základních a stfiedních ‰kol, kter˘ spoãívá v získání svûdectví

úãastníkÛ holocaustu nebo svûdkÛ tûchto událostí. V roce 2005

byla dne 14. ãervna pod zá‰titou V˘boru pro vzdûlávání, kulturu

a lidská práva Senátu Parlamentu âeské republiky vyhlá‰ena

druhá fáze projektu nazvaná Pocta dûtsk˘m obûtem holocaustu.

Li‰í se od té první jednak metodicky (Ïáci a studenti  zpracovávají

v˘stupy na základû konzultací s VKC, ale  jde o jejich autorské

práce), jednak obsahovû (zdÛrazÀuje osudy Ïidovsk˘ch dûtí

za 2. svûtové války). VKC ÎMP poskytuje tomuto projektu

zejména odbornou supervizi a ve spolupráci s o.s. Zapomenutí

tento projekt koordinuje, propaguje a zpracovává jeho v˘sledky

jako celek. V roce 2005 v rámci druhé fáze projektu Zmizelí
sousedé vznikaly na ‰kolách digitálnû graficky zpracované

pamûtní plakáty, které v kopii postupnû vytváfiejí novou putovní

v˘stavu (zatím tvofienou pracemi z mûst PlzeÀ, Litomy‰l, âeské

Budûjovice, Chotûbofi, Telã a Varnsdorf). Studenti prezentovali

svÛj projekt jednak v Senátu Parlamentu âeské republiky u pfiíle-

Ïitosti Dne holocaustu 27. ledna 2005, jednak na mnoha semi-

náfiích pro uãitele ve VKC ÎMP, na Slovensku (Trenãín, semináfi

Nadace Milana ·imeãky) a na mezinárodním semináfii Jak uãit
o holocaustu v Památníku Terezín.

V˘stava Zmizelí sousedé je vyrobena jiÏ v 6 kopiích a bylo ji
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moÏno v âeské republice shlédnout na více neÏ 20 místech. Jedna

z kopií je spolu s kopií v˘stavy Pocta dûtsk˘m obûtem holocaustu
trvale umístûna v pfiedsálí PÛdního divadla Magdebursk˘ch kasá-

ren v Památníku Terezín. Druhá z kopií v˘stav Zmizelí sousedé
putuje na základû dlouhodobé spolupráce s Nadací Milana ·imeãky

po Slovensku. Celá v˘stava byla pfieloÏena do angliãtiny i s do-

provodn˘mi katalogy a je pfiipravena pro prezentaci v zahraniãí. 

Dále se rozvíjely následující projekty VKC ÎMP:

Pokraãoval projekt putovních v˘stav Anna Franková - odkaz
pro souãasnost a Pfiíbûh dûtí - kresby dûtí z terezínského ghetta.
V˘stavy spoleãnû pofiádané Anne Frank House v Amsterdamu

a ÎMP se konaly na sedmi místech âeské republiky (Letohrad,

Dolní âermná, âeská Tfiebová, Lan‰kroun, Jablonné nad Jizerou,

Îamberk, PraÏská Loreta), shlédlo je na 150 ‰kolních skupin

ze základních i stfiedních ‰kol.

Projekt Umûní v mezních situacích je inspirován pfiíkladem

dûtí z koncentraãního tábora Terezín, které se za pomoci dospû-

l˘ch vyrovnávaly umûleck˘m projevem s nesmírnû obtíÏnou

situací v terezínském ghettu. Souãástí projektu je prohlídka

kreseb terezínsk˘ch dûtí v Pinkasovû synagoze vedená pamûtnicí,

která sama jako dítû byla vûznûna v Terezínû. Po prohlídce se stu-

denti prostfiednictvím vlastních v˘tvarn˘ch projevÛ vyjadfiují

k tématÛm rasové a náboÏenské sná‰enlivosti. 

Projekt pro stfiední a základní ‰koly Holocaust v dokumentech,

v jehoÏ rámci pût pracovních skupin analyzuje dokumenty spo-

jené s pûti fázemi holocaustu, vznikl ve spolupráci s Domem

Konference ve Wannsee. V roce 2005 byly pfiipraveny podklady

pro v˘robu pracovních materiálÛ k programu.

Ve spolupráci s lond˘nsk˘m Imperial War Museum vznikl

jiÏ v roce 2003 projekt Reflexe - viníci, zachránci a ti ostatní.
Úãastníci se snaÏí definovat tyto skupiny na základû fotografií

a konkrétních pfiíbûhÛ.

Projekt Hanin kuffiík nabízí pfiehled základních údajÛ o proti-

Ïidovsk˘ch opatfieních za okupace, zejména s dopadem na dûti.

Projekt vychází z konkrétního pfiíbûhu Hany Bradyové, kter˘

Karen Levin zpracovala ve stejnojmenné knize. S podporou ÎMP

ji ãesky vydalo nakladatelství Portál. Úãastníci programu se

na základû vlastního pátrání v dokumentech a následné diskusi

s ãlovûkem, kter˘ pfieÏil holocaust, seznámí s osudy vybran˘ch

konkrétních osob z Protektorátu âechy a Morava a ze Slovenska

za druhé svûtové války. Jedním z v˘stupÛ programu jsou samo-

statné práce úãastníkÛ, ve kter˘ch se na základû zji‰tûn˘ch

skuteãností a s vyuÏitím vlastní fantazie snaÏí popsat osobní

pfiíbûhy nûkteré z vybran˘ch postav.

V roce 2005 pracovnice VKC ÎMP M. Zahradníková zaãala

pracovat na projektu putovní v˘stavy Neztratit víru v ãlovûka.
Protektorát oãima Ïidovsk˘ch dûtí. Zámûrem projektu je pfiiblíÏit

pfiitaÏlivou formou pfiedev‰ím ÏákÛm a studentÛm základních

a stfiedních ‰kol nároãné téma holocaustu a zprostfiedkovat jim

seznámení s Ïidovskou men‰inou. V̆ stava dûtem a mlad˘m lidem

pfiedstavuje rÛzné aspekty Ïivota ÎidÛ v Protektorátu âechy

a Morava, a to z pohledu jejich tehdej‰ích vrstevníkÛ. Doprovod-

né programy a materiály umoÏní poznávat danou problematiku

aktivnû. Cel˘ projekt je moÏno zaãlenit do v˘uky dûjepisu,

základÛ spoleãensk˘ch vûd, ale i v˘tvarné a estetické v˘chovy.

Pro uãitele je dále v˘hodou, Ïe pokr˘vá i nûkterá prÛfiezová té-

mata definovaná Rámcov˘m vzdûlávacím programem pro

základní a stfiední ‰koly (zejména Multikulturní v˘chovu a V̆ -

chovu demokratického obãana). Projekt probíhá  ve dvou fázích:

v roce 2005 a od roku 2006. Vzdûlávací putovní v˘stava, která

vznikla v loÀském roce, bude v roce 2006 putovat po ‰kolách

a kulturních institucích v âR.

Koncepce v˘stavy, zpracované na 20 panelech, vychází z kon-

krétních osudÛ jednotliv˘ch Ïidovsk˘ch dûtí a rodin. Má se totiÏ

za to, Ïe vyprávût osudy jednotlivcÛ je pro pochopení minulosti

mnohem pfiínosnûj‰í neÏ pouh˘ v˘ãet faktÛ, ãísel a dat. Právû

osobní pfiíbûhy budou pro náv‰tûvníky v˘stavy klíãem k pochopení

historick˘ch událostí pfiedváleãného a váleãného âeskoslovenska.

Pro skuteãné pfiiblíÏení problematiky oãima dûtí jsou pouÏity

autentické materiály, ãasto vytvofiené právû dûtmi: úryvky z dení-

kÛ, korespondence, kresby ze sbírky dûtsk˘ch kreseb z Terezína,

dûtské ãasopisy, fotografie dûtí, dobov˘ tisk a dal‰í obrazové i ti‰-

tûné dokumenty. Îáci a studenti se tedy seznámí s událostmi

tfiicát˘ch let 20. století, druhé svûtové války a holocaustu, ale záro-

veÀ si osvojí i obecnûj‰í principy demokracie a pochopí v˘znam

tolerance ve spoleãnosti.

Co se t˘ãe pfiedná‰kové ãinnosti VKC ÎMP, jeho fieditel Milo‰

Pojar uspofiádal cyklus semestrálních pfiedná‰ek pro studenty

Fakulty sociálních vûd UK na téma Holocaust evropsk˘ch ÎidÛ.
Bûhem roku 2005 probûhlo ve VKC ÎMP 19 kulturních

veãerÛ na téma ‰oa. Patfiilo k nim mimo jiné: promítání filmÛ

na téma Holocaust ve filmu z cyklu Îidovské motivy v ãeském
hraném filmu (Romeo, Julie a tma v reÏii Jifiího Weisse, ... a pát˘
jezdec je Strach a Transport z ráje reÏiséra ZbyÀka Brynycha,

Obchod na korze reÏiséra Jána Kadára, Dita Saxová reÏiséra

Antonína Moskalyka.), dále Má ‰Èastná hvûzda -  promítání filmu

z cyklu PamûÈ 20. století reÏisérky Heleny Tfie‰tíkové o Zdenû

Fantlové, Vlaky nadûje -  pfiedná‰ka spojená s uvedením doku-

mentu historika Mgr. Jána Hlavinky a reÏisérky Kristiny Vlachové

z Ústavu pamäti národa v Bratislavû. 

Dále se uskuteãnila prezentace souboru deníkÛ Ïidovské

studentky z Holandska Pfiervan˘ Ïivot - Deníky Etty Hillesum
(1941-1943), literární veãer o Leonardu Cohenovi, americkém

zpûvákovi, hudebním skladateli a textafii Kvûtiny pro Hitlera.

V rámci cyklu Etická filozofie holocaustu pfiednesl MUDr.

Tomá‰ Radil pût pfiedná‰ek (Holocaust a Ïidovská identita;
Holocaust: Rekonciliace - usmífiení a nikoliv odpu‰tûní, nebo
odplata;  Holocaust: Psychologie pachatelÛ a obûti;  Holocaust
a antisemitismus; Holocaust a plynoucí ãas, kdy se stane ho-
locaust pouhou historií), Anna Hájková z Institutu Terezínské

iniciativy pfiednesla pfiedná‰ky na téma Îidé z Nizozemí v Terezínû
a Îeny v ghettu Terezín.

·edesátému v˘roãí konce války byl vûnován veãer âechy
a Morava za nacistické okupace a osud ÎidÛ v koncentraãních
táborech - pfiedná‰ka s diskusí Prof. Ing. Felixe Kolmera, DrSc.,

a viceprezidenta Mezinárodního osvûtimského v˘boru, Ing.

Roberta Bartka, pfiedsedy Historické skupiny Osvûtim, a Adolfa

Burgera, pfiedsedy Historické skupiny Sachsenhausen.

Probûhly i dvû v˘stavy na téma ‰oa: Stopy holocaustu -

v˘stava fotografií Radovana Kodery a Sonja's Legacy /Sonin
odkaz/ -   kresby a malby Soni Fischerové (zahynula v Osvûtimi),

a to ve VKC a ve ‰kole v Odolena Vodû s úvodními pfiedná‰kami

a besedou dr. Fischla z USA.

ÎMP rovnûÏ vydalo jiÏ ve tfietím vydání úspû‰nou knihu

kolektivu autorÛ muzea Îidé - dûjiny a kultura, v níÏ je novû

vûnována zvlá‰tní pozornost popírání holocaustu a novému

antisemitismu 21. století (kapitola L. Pavláta Antisemitismus -
nejsetrvalej‰í zá‰È v dûjinách lidstva). 

Milo‰ Pojar, Marie Zahradníková, Vendula Seemannová
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Film Ghetto-Theresienstadt
(1942)

O filmování v Terezínû v roce 1942 se jiÏ v minulosti sice

zmiÀovaly nûkteré historické práce, dodnes je‰tû Ïije nûkolik

pamûtníkÛ natáãení, ale protoÏe se film nedochoval, upadla tato

epizoda témûfi v zapomenutí. Teprve studie Karla Margryho

„Zajímav˘ pfiedchÛdce - první terezínsk˘ film (1942)“ vrátila

téma tohoto filmu opût do stfiedu zájmu (viz sborník Terezínské

studie a dokumenty, Academia 1998). Karlu Margrymu se poda-

fiilo na základû ‰irokého studia písemn˘ch dokumentÛ rekonstru-

ovat filmování v Terezínû v roce 1942, jehoÏ se zúãastnila jako

reÏisérka Irena Dodalová a jako scenárista Petr Kien. Studie po-

loÏila také fiadu otázek. Napfi. kdo vlastnû stál za tímto filmov˘m

projektem, kdo vedl produkci filmu, ktefií nûmeãtí kameramani

film natáãeli a komu byl film urãen. Margryho studie zpfiístupnila

také nerealizovanou první verzi scénáfie nedochovaného (a patrnû

nikdy nedokonãeného) filmu. Ten svûdãí o tom, Ïe autorka (podle

Margryho Petr Kien, podle mé úvahy Irena Dodalová) chtûla

zobrazit ghetto v plné jeho mizérii, s tragick˘mi aÏ snov˘mi

situacemi lidí. „Kdyby byl zfilmován, ukázal by drsn˘ a ostfie

realistick˘ obraz Ïivota v ghettu“, konstatoval Margry. Pfii své

práci identifikoval Karel Margry je‰tû jeden dÛleÏit˘ dokument -

amatérsk˘ film, uloÏen˘ v Polsku, kter˘ natoãil pfii filmování

v Terezínû v roce 1942 patrnû nûkter˘ z nûmeck˘ch vojensk˘ch

kameramanÛ. Ten zachytil fiadu aktérÛ pfiítomn˘ch pfii filmování

a zdokumentoval také nûkolik natáãen˘ch scén. 

Jak se nedávno ukázalo, existuje je‰tû dal‰í stopa nûkdej‰ího

filmování. Na podzim minulého roku získal Národní filmov˘

archiv od docenta Lubora M. Dohnala ke zpracování ãtyfiminuto-

v˘ filmov˘ snímek, obsahující v˘stfiiÏky z  nezachovaného filmu.

Jak je patrné právû ze získan˘ch v˘stfiiÏkÛ, jeho pracovní název

byl Film Ghetto-Theresienstadt. Podle Ireny Dodalové a Hanu‰e

Krále chtûli filmafii zanechat o filmování svûdectví, a proto

vystfiíhali „pro sebe ze v‰ech podstatn˘ch scén 2 okénka“ (Hanu‰

Král), materiál pak v krabicích vynesli ze stfiiÏny a ukryli je.

V̆ stfiiÏky (nebo jejich ãást?) pak byly vyvezeny z ghetta s transpor-

tem âerveného kfiíÏe v únoru 1945. Projekce kratiãk˘ch zábûrÛ

sama o sobû mnoho nevypovídá. Teprve anal˘za digitálního

záznamu pÛvodního filmu, a zvlá‰tû pak anal˘za fotografií

z filmu, umoÏÀují získat fiadu zajímav˘ch a mnohdy jedineãn˘ch

informací z Terezína 1942. I kdyÏ film vznikal pod pfiím˘m

nûmeck˘m dohledem, podafiilo se tvÛrcÛm vyslat do budoucnosti

svoji zprávu: detail jídelního lístku obsahuje datum natáãení

filmu; obraz „klapky“ s Petrem Kienem zachycuje název filmu

Film Ghetto-Theresienstadt a stvrzuje tak sám fakt filmování;

zábûr davu, mezi nímÏ je zachycen pohfiební vÛz a zároveÀ i portrét

staré unavené Ïeny, je obrazem, kter˘ nepotfiebuje komentáfi.

Existují v‰ak i fotografie, jejichÏ obsah se dosud nepodafiilo urãit

a identifikace osob zachycen˘ch ve filmu je‰tû neskonãila. 

Téma ãtyfiminutového filmu Film Ghetto-Theresienstadt
je souãástí ‰ir‰ího projektu Národního filmového archivu, kter˘ je

vûnován zpracování odkazu Ireny Dodalové, filmové scenáristky,

reÏisérky a producentky. Irena Dodalová zaloÏila ve 30. letech

v Praze se sv˘m manÏelem Karlem Dodalem první studio

animovaného umûleckého a reklamního filmu Ire-film a rozvíjela

koncept samostatné ãeské animované tvorby. Úspû‰n˘ rozvoj

ambiciózní firmy, která vytvofiila v období 1933-1938 na 30 ani-

movan˘ch snímkÛ, ukonãila doba protektorátu. I kdyÏ se Irena

Dodalová ani v exilu (USA, Argentina) nevzdala umûlecké práce,

nemohla jiÏ nikdy navázat na pfiedváleãn˘ program Ire-filmu. 

Eva Strusková na na‰em snûmu

Posledním stresujícím „projektem“ Ïivota témûfi devadesátileté

Ireny Dodalové bylo odeslání archivu Ire-filmu z Buenos Aires

zpût do vlasti. (Tento archiv, kter˘ obsahoval kromû písemností

i fiadu filmÛ Ire-filmu, poslala Dodalová za sv˘m manÏelem

do USA jiÏ na poãátku Protektorátu a po celá dal‰í léta o nûj peão-

vala.) Dopis Vladimíra Opûly z Prahy, kter˘ v létû 1989 Dodalové

oznamoval, Ïe zásilku filmov˘ archiv pfievzal, jiÏ Irena Dodalová

nemohla pfievzít. Také se nesplnilo její pfiání, aby se je‰tû jednou

podívala do Prahy a do Tábora, v nûmÏ proÏila ãást svého dûtství.

Osobní fond Ireny Dodalové je uloÏen, spoleãnû s filmy

Ire-filmu, v Národním filmovém archivu v Praze. 

Eva Strusková

V souvislosti se studiem tématu Ireny Dodalové se obrací

Národní filmov˘ archiv s prosbou o spolupráci na v‰echny, ktefií

by mohli poskytnout jakékoli informace o rodinû Ireny Dodalové

(otec Arnold Rosner (1875 Pre‰purk - 1943 Terezín), bratr Ireny

Rudolf Rosner-Rohan (1902 Ledeã nad Sázavou - 1986 Záryby)

a pfiedev‰ím o Irenû Dodalové (rozené Rosnerové, I. sÀatek

Leo Leschner, II. sÀatek Karel Dodal, 1900 Ledeã nad Sázavou -

1989 Buenos Aires). 

ZároveÀ se obracíme  na ty, ktefií byli pfii natáãení terezínského

filmu v roce 1942 a ktefií by mohli pomoci identifikovat foto-

grafické zábûry z Terezína 1942. - Dûkujeme.

Eva.Struskova@nfa.cz, tel.: 728 425 485 

Foto na stranách 2 - 10: Michal Stránsk˘

Z v˘stavy fotografií z pÛvodního filmu
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▼

Po snûmu jsme ‰li do divadla
Po snûmu jsme ‰li do divadla. Do divadla Ungelt, kde jsme

mûli zakoupené pfiedstavení souãasného amerického dramatika

Alberta Ramsdella Gurneye. Divadelní hra se jmenuje Sylvie

a myslím, Ïe nebyl v hledi‰ti nikdo, kdo by se dobfie nebavil. 

Sylvie je romantická psí komedie a docela se mi líbí vûta,

kterou o hfie napsal New York Times (pfievzato z programu

divadla):

„Dramatická tvorba je bohatá na milostné trojúhelníky,

najdeme v ní hodnû nezapomenuteln˘ch milostn˘ch scén,

ale Ïádn˘ z onûch milostn˘ch románkÛ není tak pÛsobiv˘,

tak rozko‰n˘ jako ten, kter˘ se odehrává v Sylvii.“

A vysvûtlení pro ty, ktefií hru nevidûli - Sylvie je fenka, kterou

velmi úspû‰nû ztvárnila na jevi‰ti Vendula KfiíÏová (za v˘kon v této roli byla nominována na Cenu Thálie za rok 1998). Na jevi‰ti

je‰tû byli - a neménû úspû‰nû - Oldfiich Vízner, Dana Syslová a Jaromír Dulava. Pfiedstavení reÏírovala Lída Engelová.

Michal Stránsk˘
Foto: Veronika Patková

·IMON
Pfiedsednictvu Terezínské iniciativy se podafiilo zajistit pro ãleny na‰eho

sdruÏení celé pfiedstavení (padesát vstupenek) hry souãasného izraelského autora

Yitzhaka Bar-Yosefa ·imon, kterou uvedla Lyra Pragensis. Do divadla nás

v‰ak pfii‰la pfiesnû polovina.

·imon je velká herecká pfiíleÏitost pro Rudolfa Pellara, nejsem si v‰ak zcela

jist, zda ji plnû dokázal vyuÏít. ·lo spí‰ o scénické ãtení neÏ o klasické divadlo

jednoho herce, alespoÀ tak, jak je vût‰inou chápeme. Myslím, Ïe mnoho z nás

divákÛ zná Rudolfa Pellara (nûkdej‰ího ãlena Mûstsk˘ch divadel v Praze) víc ja-

ko ‰ansoniéra. ·koda, Ïe reÏie nevyuÏila této interpretovy pfiednosti a nezafiadi-

la více jeho zpûvu.

Text upravila a pfiedstavení reÏírovala Olga Strusková.

Michal Stránsk˘
Foto: Petr Hejna

… a je‰tû Brundibár, tentokrát v Nûmecku

Od 5. listopadu 2005 do 18. ledna 2006 se v brémském divadle Concordia uskuteãnilo 15 zcela vyprodan˘ch pfiedstavení

Brundibára. Jen pro zajímavost: umûleck˘ a technick˘ personál tvofiilo 32 dospûl˘ch, dûtsk˘ch hercÛ ze sboru brémského divadla

bylo 28, k tomu navíc je‰tû mladí hudebníci Symfonického orchestru brémské filharmonie.

Na poslední pfiedstavení, pofiádané v rámci pamûtních dní na obûti holocaustu, jsme byli pozváni dva pamûtníci z Prahy, abychom

s úãinkujícími i náv‰tûvníky po pfiedstavení uspofiádali besedu. (Kromû toho jsme byli, jak uÏ to b˘vá, i  t˘den ve ‰kolách.)

V malém divadélku se v‰ichni sesedli na jevi‰ti kolem nás nebo v lavicích co nejblíÏe, a tak vznikla velice neformální a druÏná

atmosféra a otázky od dûtí i dospûl˘ch jen pr‰ely. Hlavnû mladá reÏisérka Julia Haebler s napûtím ãekala na mé dojmy z velmi

netradiãní inscenace. 

Na to, Ïe je inscenace netradiãní, jsem byla upozornûna pfiedem. A tak jsem si uvûdomila, Ïe my, kdo jsme znali Brundibára z Tere-

zína, hodnotíme jeho kvalitu podle toho, je-li pfiedstavení co nejpodobnûj‰í pÛvodní terezínské inscenaci. SnaÏila jsem se od toho-

to pfiístupu oprostit. Tady pfiece nemusí jít nutnû o retrospektivu, opera má Ïít tak, aby mluvila i k nynûj‰ímu divákovi prostfiedky,

které ho osloví. Oslovila i mne, a to pozitivnû. Snad proto, Ïe byla plná symbolÛ a náznakÛ, které nasmûrují dne‰ní publikum k tehdej‰í

vûzeÀské atmosféfie.

Orchestr sedí po stranû na jevi‰ti, obleãen v náznaku vûzeÀsk˘ch uniforem. Scéna zaãíná jakousi polosetmûlou noclehárnou

plnou dûtí, které leÏí na zemi na ‰ediv˘ch pfiikr˘vkách v rÛznorodém, ‰edû zbarveném obleãení. Tak ‰ediv˘ je cel˘ Terezín v m˘ch

vzpomínkách, napadlo mû. Do ‰era svítí jen bílé noãní stolky. 

„Ty jsme tedy v Terezínû nemûli!“ - komentuje ov‰em má mysl. JenÏe se ukázalo, Ïe noãní stolky se v prÛbûhu pfiedstavení velmi

rychle mûnily ve ve‰keré potfiebné rekvizity, obsahovaly pfievleky, mûnily se ve fla‰inet, zmrzlináfiÛv vozík, pekafiÛv krámek i stánek
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mlékafie a dodávaly hfie vtipn˘ spád. Jediné barevné obleãení Aninky evokovalo zas ve mnû ãerven˘ dûtsk˘ kabátek z ãernobíl˘ch scén

„Schindlerova seznamu“. A Brundibár ve vojenském kabátku posetém medailemi - tak tady uÏ bylo pfiedem zfiejmé, koho Brundibár

reprezentuje. Padla noc - ne nepfii‰la, skuteãnû padala - jako ãern˘ poloprÛsvitn˘ závoj a pod ní zmizely dûti, zmizel svût. Dûti totiÏ

pod látkou vyklouzly otvorem v podlaze jevi‰tû. A teì pfii‰la první vûc, která se mi nelíbila: vzadu stál vû‰ák s ramínky, a místo aby

Pepíãek s Aninkou schouleni k sobû usínali, zlé postavy je zavûsily jako odloÏené ‰aty na ramínka. Pr˘ to má symbolizovat zlo,

lhostejnost, krutost svûta, vysvûtlovala potom reÏisérka. A hned dal‰í: místo aby pfiihopkal drobn˘ neposedn˘ vrabãák, vzduchem

pfiiletûl na závûsu velik˘ pták, pfiipomínající cosi mezi papou‰kem a orlem, a pak místo staccatového cvrlikání zapûl krásn˘m pln˘m,

leã témûfi koloraturním dívãím hlasem. A do tfietice: blíÏí se radostn˘ okamÏik - a na jeho úvod zazní bubínkov˘ virbl - a mnû se

pochopitelnû vybaví bubínek pochodující Hitlerjugend (ale tyto asociace dne‰ní dûti nemají, to vadilo jen mnû).

Ale kromû tûchto tfií v˘hrad se mi pfiedstavení velmi líbilo a vynutilo zamy‰lení: My terezín‰tí se asi díváme na Brundibára

trochu jako na pomník a myslíme si, Ïe je nutné, aby dne‰ní Brundibár co nejvíce napodobil toho terezínského. Je v‰ak otázkou,

není-li to pro souãasné publikum pfiíli‰ naivní a prostoduché a není-li dobré hledat nové v˘razové prostfiedky, které je více pfiinutí

vmyslet se do minulosti, kterou Brundibár symbolizuje.  

Michaela Vidláková 

O Brundibárovi
v Argentinû

V 33. ãísle na‰eho ãasopisu jsme psali

o chystaném pfiedstavení Brundibára v argen-

tinském mûstû Rosario. Jorge Ferrari, kter˘

operu se sv˘m sborem nacviãil, nám napsal:

„Osmadvacátého listopadu se hrál v Ar-
gentinû poprvé Brundibár. V˘sledky mû
moc potû‰ily. Na pfiedstavení pfii‰lo do
divadla 2000 lidí a nad‰enû tleskali na
konci kaÏdého ze tfií pfiedstavení (k pÛvod-
nû plánovan˘m dvûma bylo tfieba pfiidat
je‰tû tfietí). Místní noviny a TV velice
pomohly s propagací, reportéfii byli pfie-
kvapení, kdyÏ se dovûdûli o Brundibárovi
v Terezínû (dvû slova, která nikdy nesly‰eli).
Na dosaÏení tûchto v˘sledkÛ jsem tvrdû
pracoval, zejména od okamÏiku, kdy jsem
se dovûdûl, Ïe vládou slíbená finanãní
pomoc nepfiijde, ale námaha stála za to.
Nyní je Brundibár v Argentinû znám˘,
alespoÀ v na‰em mûstû, a pfiedstavení mi
poskytla pfiíleÏitost vyjádfiit poselství míru
a úcty k ãlovûku…
Brundibár byl bájeãnou zku‰eností pro
mne, pro dûti i dospûlé. Jednou z nejpÛso-
bivûj‰ích byla komunikace s pfieÏiv‰ími,
ktefií zpívali v Terezínû... Lidé, ktefií pfii‰li
do divadla, shlédli Brundibára v Rosariu,
já jsem v‰ak za tím stále vidûl terezínského
Brundibára a snaÏil se zprostfiedkovat
publiku stejn˘ pocit... Doufám, Ïe se jed-
nou do Terezína podívám, zejména na mís-
to, kde se Brundibár hrál...“

Jorge Ferrari se s námi také podûlil o své

úvahy. Domníváme se, Ïe budou zajímavé

i pro na‰e ãtenáfie:

„Je po premiéfie Brundibára...  teì si mo-
hu odpoãinout. Skoro tomu nemohu vûfiit.
A teì, kdyÏ mám koneãnû klid, se mi honí

hlavou tolik my‰lenek... pfiicházejí a odchá-
zejí, jako ve snu...“

„Rozhodnuto, nacviãíme Brundibára...“

„Ale potfiebujeme 20 dûtí se siln˘m hlasem
a ve sboru jsou jen 4!“

„A pfieklad? Musíme zpívat ‰panûlsky!“

„Dobrá, máme slu‰né obsazení! Zaãnûme
zkou‰et! Máme na to jen tfii mûsíce!“

„Na jevi‰ti mÛÏeme zkou‰et jen pûtkrát!
S divadlem se nedá mluvit!“

„Vláda nám nepo‰le peníze! Vzdáme to?
Co fiekneme dûtem?“

„Scéna je na pÛl hotová a vypadá bájeãnû!“

„Ano, já vím, Ïe máme v publiku spoustu
dûtí! Ale já chci publiku povûdût historii
Brundibára! A nemohu vyprávût historii
Brundibára, kdyÏ nebudu mluvit o válce a
o 6 milionech ÎidÛ zabit˘ch nacisty! Proã
by se to v‰echno nemûly dûti dovûdût?“

„Sláva, noviny vûnovaly Brundibárovi
celou stránku.“

„S tímhle sborem se nedá pracovat!
Ty dûti se chovají pfií‰ernû!“

„E-mail z Prahy! Od nûkoho, kdo zpíval
Brundibára v Terezínû!“

„Proã se zajímám o Brundibára, kdyÏ nejsem
Îid? Prosím tû, pfiem˘‰lej o té otázce znovu...“

„Klarinetista se na mne zlobí? Proã?“

„Dal‰í e-mail! Tentokrát z Izraele!“

„Jsem ‰Èastn˘! Tohle byla moc dobrá
zkou‰ka!“

„Potfiebujete víc penûz? Kde je vezmu?“

„...a najednou tu je premiéra. A dûti byly
bájeãné a ãlenové vlády, ktefií nám nedali
ani halífi, nás zahrnuli gratulacemi a sliby
a strojník divadla kfiiãel: „NezapomeÀte,
Ïe musíte odnést kulisy ihned po konci
posledního pfiedstavení!“ A já jsem byl
‰Èastn˘, ãi lépe fieãeno, jsem ‰Èastn˘ teì,
protoÏe v té chvíli jsem byl jen unaven˘
a zmaten˘...“

„Brundibár byla nejlep‰í zku‰enost mého
umûleckého Ïivota. Nikdy jsem necítil,
Ïe se tak tûsnû prolíná umûní a Ïivot. Díky,
mnoho díkÛ v‰em v Argentinû i mimo ni,
kdo se na tom se mnou podíleli.“

Úprava a pfieklad D. L.
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Odkaz Simona Wiesenthala: Vyprávûní o vinû a odpu‰tûní

V roce 2005 vy‰la v ãeském pfiekladu jedna z nejzávaÏnûj‰ích knih Simona Wiesenthala,

„Sluneãnice“, s podtitulem „Vyprávûní o vinû a odpu‰tûní“. Vrací se v ní nejen k pfiíbûhu

vlastního Ïivota a podobnû postiÏen˘ch lidí, ale zab˘vá se spí‰e stále aktuálním problé-

mem trestu a odpou‰tûní za spáchání zloãinÛ proti lidskosti. On sám jako lovec nacistÛ

musel jistû ãasto svÛj pfiístup k nacistick˘m zloãincÛm fie‰it tak, aby nebyl neÏ odplatou,

ale odpovídal mravnímu principu.

Tato kniha je zajímavá tím, Ïe se autor se svou otázkou o vinû a právu na odpu‰tûní

obrací na fiadu spisovatelÛ, filozofÛ, historikÛ i právníkÛ a Ïádá je o zaujetí stanoviska

ke konkrétnímu pfiípadu esesáka, kter˘ konãí svÛj Ïivot a zvlá‰tním zpÛsobem prosí

o rozhfie‰ení. Dotázaní se zam˘‰lejí, zda je vÛbec moÏné odpustit provinilému, kter˘

ve sluÏbách zloãinného reÏimu vraÏdil nevinné, ale nyní, na konci Ïivota sv˘ch ãinÛ

lituje, a kdo vÛbec mÛÏe odpustit. Odpovûì vût‰inou zní, Ïe právo odpustit má pouze

ukfiivdûn˘ sám. Nelze Ïalovat, soudit a tudíÏ ani odpou‰tût zloãiny vraÏdy za obûti, které

to uÏ za sebe uãinit nemohou. Odpovûdi rÛzn˘ch renomovan˘ch osob jsou zde uvedeny

a ukazují, jak se li‰í v závislosti na povolání, náboÏenství, pÛvodu ãi prostfiedí. 

Pro na‰eho ãtenáfie je téma soudu a spravedlnosti pro viníky i obûti práva odpu‰tûní

a vyrovnání dodnes Ïivé.

Knihu vydalo nakladatelství H & H, pfieloÏila a doslovem opatfiila Zlata Kufnerová.

Eva ·tichová

Osudy ÎidÛ v âechách a na 
Moravû v díle Ruth Bondyové

Koneãnû se nám dostává v na‰em

ãasopise také dostatek místa pro nûkolik

poznámek o tvorbû Ruth Bondyové,

praÏské rodaãky, která se vûnuje nám

dÛvûrnû znám˘m tématÛm, jako je holo-

caust a vÛbec osud ãesk˘ch ÎidÛ, mezi nûÏ

se také je‰tû poãítá. Îije v Izraeli, ale ãasto

k nám zavítá, pfiedná‰í a pí‰e. Stalo se tak

i dne 27. bfiezna 2006, kde ve Vzdûláva-

cím a kulturním centru ÎM uvedla svou

dal‰í knihu Rodinné dûdictví - jména  ÎidÛ
v âechách a na Moravû.

Ruth Bondyová prozkoumala v˘skyt

jmen a pfiíjmení ÎidÛ v âechách a na Mo-

ravû v rÛzn˘ch promûnách pod vlivem

historick˘ch událostí od prvních zmínek

v 10. století aÏ k dne‰ním soupisÛm.

Zajímavé jsou i jazykové vztahy mezi

jmény biblick˘mi, ãesk˘mi a nûmeck˘mi.

Dozvíme se i bliÏ‰í fakta o Ïivotû nositelÛ

nûkter˘ch známûj‰ích jmen. Pro leckoho

z nás budou nové i informace o sestavová-

ní jmenn˘ch seznamÛ pro transporty ÎidÛ

z Protektorátu âechy a Morava a vypsá-

ní jmen obûtí ‰oa na stûnách Pinkasovy

synagogy. 

MoÏná neseme dfiíví do lesa, protoÏe

vût‰ina z nás uÏ má na‰tûstí v posledních

letech pfiíleÏitost seznámit se blíÏe s prací

Ruth Bondyové, ale pfiesto se chceme

vrátit i k jejím pfiedcházejícím knihám,

zakotven˘m v na‰em prostfiedí, a proto pro

nás mimofiádnû zajímav˘m. Je to napfi.

kniha Víc ‰tûstí neÏ rozumu z roku 1998

(ãesky 2003) nebo kniha Jacob Edelstein,

vydaná v ãe‰tinû v roce 2001. V obou tûchto

knihách se autorka vyrovnává s vlastními

záÏitky, typick˘mi pro atmosféru a Ïivot

generace dvacát˘ch aÏ ãtyfiicát˘ch let

20. století. Vyznává se z lásky k rodnému

mûstu, které pfiesto opustila a kam se teì

vrací uÏ jen jako náv‰tûvník, a otevfienû

rozebírá své dÛvody. Pro nás, její vrstevní-

ky, jsou blízké i její úvahy o okolnostech

pfieÏití, o odhodlání vykroãit do nové

etapy Ïivota. V knize Mezi námi fieãeno

s podtitulem Jak mluvili Îidé v âechách
a na Moravû, vydané nakladatelstvím

Franze Kafky v roce 2003, je spisovatelãin

zájem zamûfien na jazykové jevy a zvlá‰t-

nosti v mluvû ÎidÛ v této oblasti. Dodnes

se setkáváme v obecné ãe‰tinû s v˘razy

goj, golet, ko‰er, kibic, lempl, me‰uge,
‰oufl, melouch (z hebrejského slova melo-
che), aniÏ by jejich uÏivatelé vûdûli cokoli

o jejich pÛvodu. Obû kníÏky Mezi námi
fieãeno i Rodinné dûdictví oÏivil znameni-

t˘mi ilustracemi Jifií Slíva.      

Eva ·tichová

Co oheÀ nespálil

Vzpomínková kniha prostûjovské rodaãky Maud Stecklmacherové (nar. 1929)

seznamuje ãtenáfie s fiadou postav místní Ïidovské náboÏenské obce v dobû jejího

dûtství proÏitého ve 30. letech 20. století, a to nejen slovem, ale také prostfiednictvím

mnoÏství fotografií, které se podafiilo uchovat aÏ do dne‰ních dnÛ. 

V dal‰í ãásti mÛÏe ãtenáfi sledovat na pfiíkladu autorãiny rodiny, pfiátel a znám˘ch

osudy Ïidovského obyvatelstva po transportech do koncentraãního tábora v Terezínû

a po válce rozhodování pfieÏiv‰ích, jak dál. 

V poslední ãásti knihy autorka pfiibliÏuje ãeskému ãtenáfii témûfi neznámou realitu

nelehk˘ch zaãátkÛ a Ïivota v novém Ïidovském státû Izrael aÏ do souãasnosti.

Maud Michal Beerová: Co oheÀ nespálil. Prostûjov - Terezín - Izrael. Prostûjov 2005.
Vydalo Muzeum Prostûjovska v Prostûjovû, pfiíspûvková organizace, ve spolupráci
s Nakladatelstvím Albert, Franti‰ek ·alé, Boskovice, a Mûstskou knihovnou Prostûjov,
jako 10. svazek Prostûjovské kniÏnice. 208 s., 230 Kã.
Knihu lze objednat na adrese: Muzeum Prostûjovska v Prostûjovû, nám. T. G.
Masaryka ã. 2, 796 01 Prostûjov, tel. 582 330 991, e-mail: lkadlecova@muzeumpv.cz 

Marie Dokoupilová



Rok Ïidovské kultury
v Kutné Hofie

Sledujeme s uspokojením, jak si ãas

od ãasu nûkteré ãeské nebo moravské

mûsto pfiipomene, Ïe je‰tû pfied ‰edesáti

pûti lety tam Ïili také Îidé, a pfiesto, Ïe jich

nikdy nebylo mnoho, pfiispûli v˘znamnû

k hospodáfiskému, kulturnímu a obecnû

lidskému rozvoji své obce a ãasto i celého

národa. Není tûchto pfiípadÛ tak mnoho,

nûkdy se nám zdá, Ïe tfieba v Nûmecku se

v tomto smûru dûlá mnohem více a hlavnû

oficiálnûji.

KdyÏ potom v‰ak nûkdo vûc vezme

za správn˘ konec, jako tfieba akci „Zmizelí

sousedé“, ukáÏe se, Ïe dlouhé mlãení

nebylo v˘plodem antisemitismu ani ‰pat-

ného svûdomí, ale jen prostû bylo tfieba,

aby se toho nûkdo ujal a vûnoval tomu

urãité úsilí.

Kutná Hora, pfiestoÏe svou minulost

kultivuje - uÏ kvÛli turistÛm - a zamûstná-

vá aktivní profesionály, dosud sv˘ch ÎidÛ

nevzpomnûla. Nyní v‰ak mlad˘ brnûn-

sk˘ historik Marek Lauermann - vnuk

kutnohorské Îidovky, která pfieÏila

Terezín - napsal kníÏku o kutnohorské

kehile a zorganizoval zaãátkem dubna

v Kutné Hofie prezentaci své knihy, spoje-

nou se zahájením Roku Ïidovské kultury
v Kutné Hofie. I o celou tuto velkolepou

akci se zaslouÏil. KníÏka „Îidé v Kutné

Hofie“ je opravdu zajímavá, líãí mimo jiné

roli ÎidÛ v kutnohorském mincovnictví,

doplÀuje obraz o v˘znamu ÎidÛ pro

ãeské hospodáfiství, a lze si ji opatfiit napfi.

v Kutné Hofie.

Pfii psaní své knihy se radil s Danou

Lieblovou, jejíÏ otec byl v Kutné Hofie

lékafiem, na nûjÏ se dosud vzpomíná, a která

je jedním ze skuteãnû mála kutnohorsk˘ch

ÎidÛ, ktefií pfieÏili. Kolínské transporty,

kam byli zafiazení i kutnohor‰tí Îidé, totiÏ

‰ly zrovna v dobû heydrichiády a Nûmci

je poslali z Terezína rovnou na smrt.

Na slavnost 5. 4. 2006 pak byla Dana

pozvána, aby pronesla projev, stejnû

tak i izraelsk˘ velvyslanec, starosta Kutné

Hory, zástupkynû fieditele Îidovského

muzea a fieditelka NFOH. Je krásné,

Ïe mûsto se ke sv˘m mrtv˘m Ïidovsk˘m

rodákÛm, tûm slavn˘m i tûm obyãejn˘m,

tak dÛstojnû pfiihlásilo.

Rok Ïidovské kultury v Kutné Hofie

pokraãuje. Pofiad 13. 4. byl vûnován

kutnohorskému rodákovi Franti‰ku Ze-

lenkovi, spolutvÛrci Osvobozeného diva-

dla. V místním gymnáziu bude otevfiena

v˘stava Nalezené tváfie, v kulturním centru

v˘stava Zmizelí sousedé. Bude se konat

semináfi Îidovské zvyky a tradice, koncert

klezmer hudby, pfiedná‰ka Kapitoly z historie
Ïidovského podnikání v Kutné Hofie a na
Kutnohorsku, beseda Îidovská komunita
v Kutné Hofie oãima pamûtníkÛ i pietní akt

na pamûÈ obûtí holocaustu.

Kdo by mûl zájem se úãastnit nûkteré

akce, mÛÏe se obrátit na TI, která má

informaãní leták, nebo na kutnohorské

kulturní stfiedisko.

Dûkujeme nenápadnému historikovi

Markovi Lauermannovi, kter˘ toto v‰ecko

vydupal ze zemû. AÈ nejsou jména na‰ich

mrtv˘ch nikdy zapomenuta.

Petr Liebl
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JOM HA ·OA 5766 (2006)
Stejnû jako kaÏd˘ rok bylo i letos 25. dubna v Pinkasovû synagoze zapáleno 6 svící.

Vzpomínalo se na v‰echny, ktefií byli bûhem holocaustu zavraÏdûni, a byla pfieãtena jen

malá ãást jejich jmen.

Smuteãní fieã pronesl souãasn˘ izraelsk˘ velvyslanec v Praze, kter˘ sám pochází

z rodiny, kde také nikdo z pfiíbuzn˘ch nepfieÏil. Tryznu ukonãila motlitba a zpûv Hatikvy.

ef

ShromáÏdûní ve Vald‰tejnské zahradû
a ãtení jmen v Terezínû

Zástupci Terezínské iniciativy se podíleli na akcích, uspofiádan˘ch v rámci dne

Shoa. V nedûli 23. dubna se ve Vald‰tejnské zahradû v Praze konalo shromáÏdûní

Mezinárodního kfiesÈanského velvyslanectví Jeruzalém. Promluvili na nûm velvyslanec

Izraele v âR, pfiedseda senátu âR, primátor hlavního mûsta Prahy, fieditel Îidovského

muzea dr. Leo‰ Pavlát a místopfiedseda TI Ing. Pavel Werner. 

V úter˘ 25. dubna Pavel Werner spolu s ãlenkou pfiedsednictva TI Annou Lorencovou

pfieãetli v Magdebursk˘ch kasárnách v Terezínû 100 jmen zemfiel˘ch vûzÀÛ v ghettu. 

Pavel Werner

SDùLENÍ KOORDINAâNÍ KOMISE âSBS A FÎ

Stejnû jako v pfiedchozích osmi letech, byla i v roce 2006 poskytnuta politick˘m

vûzÀÛm a ukr˘van˘m humanitární pomoc z prostfiedkÛ âesko-nûmeckého fondu

budoucnosti. V leto‰ním roce jsou ãástky niÏ‰í neÏ v letech pfiedchozích. K tomu

podáváme toto vysvûtlení: 

V únoru 1998 byl vypracován projekt humanitární pomoci pro obûti nacionálnû

socialistického násilí. Tento projekt byl vypracován s perspektivou deseti let s tím,

Ïe podle demografické kfiivky byl odhadnut a stanoven poãet oprávnûn˘ch osob

v jednotlivém roce. Podle tohoto projektu jsou kaÏdoroãnû pfiidûlovány finanãní pro-

stfiedky tak, jak bylo schváleno na poãátku projektu správní radou âesko-nûmeckého

fondu budoucnosti. Poãet osob se kaÏdoroãnû sniÏuje, protoÏe je jiÏ odeãítán poãet

zemfiel˘ch. Skuteãnost je pro vûznû a ukr˘vané pfiíznivûj‰í, protoÏe letos Ïije 3 999

vûzÀÛ a projekt poãítal pouze s 3 180 osobami. Na tento poãet dostáváme finanãní

prostfiedky. Dal‰ím dÛvodem sníÏení ãástek je také posilování koruny. Nyní nám

nûmecká strana místo marek poukazuje eura. V leto‰ním roce v kurzu 1:28,695 Kã.

PenûÏní ãástka, kterou jste obdrÏeli, je stanovena takto: základ tvofií 12 000 Kã

pro v‰echny oprávnûné osoby vãetnû ukr˘van˘ch. Od 4. mûsíce vûznûní je za kaÏd˘

dal‰í mûsíc poukázáno v leto‰ním roce 600 Kã. Tato ãástka je stanovena pfiepoãtem

eura na koruny. Na rozdíl od pfiedchozích let je tato ãástka v˘raznû niÏ‰í ze shora

uveden˘ch dÛvodÛ. (Napfi. v loÀském roce byla ãástka za mûsíc vûznûní, díky pfiízni-

vûj‰ímu kurzu, stanovena na 770 Kã).

V roce 2007 bude projekt humanitární pomoci ukonãen a pfiedpokládá se, Ïe bude

vyplacena poslední roãní ãástka.

Vûfiíme, Ïe na‰e vysvûtlení vezmete s pochopením na vûdomí.

V rámci úsporn˘ch opatfiení se Koordinaãní komise âSBS a FÎO ode dne
1. kvûtna 2006 pfiemístí na adresu: Famfulíkova 1134/12, 182 00  Praha 8.
Telefonní ãíslo zÛstane nezmûnûno.

Praha bfiezen 2006 Koordinaãní komise âSBS a FÎO
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PAMÁTNÍK SCHWARZHEIDSK¯M

▼

Místo úvodu a motta krátk˘ text z pozvánky k pietnímu aktu
odhalení obnoveného památníkÛ vûzÀÛ koncentraãního
tábora Schwarzheide, v Krásné Lípû:

23. dubna 1945 jsme pfiekroãili ãeskoslovenskou hranici
v Kyjovském údolí u Krásné Lípy. Svitla nám nová nadûje, jsme
doma. ...Pochod trval je‰tû 15 krut˘ch dní a skonalo na nûm
dal‰ích 51 nadûjí. Jsou pohfibeny ve Chfiibské, Varnsdorfu, âeské
Lípû, Litomûfiicích a Terezínû. AÏ 8. kvûtna 1945 spatfiilo svûtlo
svobody 325 vysílen˘ch stínÛ z tisícovky mlad˘ch muÏÛ, deporto-
van˘ch pfied deseti mûsíci z Osvûtimi do Schwarzheide. 

Na místû, kde 23. dubna 1945 zahynulo osm schwarzheid-

sk˘ch vûzÀÛ, se po 61 letech se‰li nejen jejich kamarádi, pfiátelé

a pfiíbuzní, ale s nimi je‰tû mnoho dal‰ích obãanÛ z Krásné Lípy,

Doubice a Kyjova i vefiejn˘ch osobností z této oblasti, aby uctili

jejich památku a odhalili nov˘ pomník namísto pÛvodního

památníku, postaveného Klubem ãesk˘ch turistÛ, kter˘ v roce

2003 zcela zniãili neznámí vandalové. Spolu s tûmi v‰emi se piet-

ního aktu zúãastnili i nûmeãtí obãané, zejména tzv. „Spurensu-

cher“, ktefií postupnû odhalují dal‰í místa utrpení a smrti nacisty

pronásledovan˘ch osob.

Hlavní projev, pfiipraven˘ pfiedsedou SdruÏení b˘val˘ch

vûzÀÛ koncentraãního tábora Schwarzheide, Richardem Svobodou,

kter˘ se pro nemoc nemohl zúãastnit, pfiednesl Jifií Franûk.

Z nûho vyjímáme:

VáÏení pfiátelé, se‰li jsme se dnes, abychom se spoleãnû
pomodlili a vzpomnûli na obûti nacismu, které byly umuãeny na
pochodu smrti z koncentraãního tábora Schwarzheide. …KdyÏ se
v dubnu 1945 pfiiblíÏila fronta, byl tábor evakuován pû‰ím pocho-
dem pfies Kamenz, Neustadt a Saupsdorf v Nûmecku, kter˘ se brzy
zmûnil v pochod smrti. 

23. dubna 1945 dospûl pochod aÏ na toto místo. VûzÀÛm svitla
nadûje na osvobození, pfiekroãili jsme ãeskoslovenskou hranici.
Osm z nich v‰ak nedoÏilo ani veãera. Zde v Kyjovském údolí sní svÛj
vûãn˘ sen o svobodû a návratu domÛ na‰i bratfii - Kurt Altschul
a  Herbert Altschul z Prahy, Pavel Fischer z Havlíãkova Brodu,
Bedfiich Kaufmann z Prahy, Vilém Slatin z Prahy, Karel Teichner
z âeské Skalice, vûzeÀ Maciejski z Polska a neznám˘ vûzeÀ z Francie.

Jejich jména se zachovala díky stateãnosti a prozíravosti na‰eho
spoluvûznû Heinricha Roedera, kter˘ jejich jména tajnû zazname-
nal. Z jeho pováleãného svûdectví vyjímám: „Jako zdravotník
jsem byl na pochodu smrti ze Schwarzheide v zadním voji, abych
vyãerpané, hladem zuboÏené a zhroucené kamarády naloÏil na vÛz,
taÏen˘ vûzni. Ve vût‰inû pfiípadÛ jsem nacházel své kamarády zastfie-
lené v pfiíkopu. Îijící pak byli zastfieleni na voze nebo s vozu strÏeni
a ubiti na zemi. Musel jsem kopat hroby a zavraÏdûné pohfibívat.
V kaÏdém jednotlivém pfiípadû jsem zaznamenal osobní data zavraÏ-
dûného a polohu hrobu, tyto záznamy jsem skryl v obvaze na paÏi.“ 

Jen díky tomuto muÏi mÛÏeme dnes obnovit jména na hrobech
sv˘ch kamarádÛ tak, jak jsme to uãinili také ve Chfiibské, Varnsdorfu
a âeské Lípû. Nûmeãtí pfiátelé se postarali o pamûtní desky v místech,
kde byli na‰i kamarádi zavraÏdûni.

…Tento skromn˘ památník je v˘razem na‰í úcty a lásky k tûm,
ktefií nespatfiili slunce svobody. Hofieli nadûjí, Ïe po letech utrpení,
bolesti a tmy se opût vyjasní a Ïe se vrátí domÛ. 

VáÏení obãané Krásné Lípy, Doubice a Kyjova, vûfiíme, Ïe tento
památník zÛstane ve va‰í laskavé péãi trvalou pfiipomínkou minu-
losti a varováním pro budoucnost.

Na shromáÏdûní je‰tû krátce promluvili starosta obce Doubice,

starosta mûsta Krásná Lípa a fieditel Správy národního parku

âeské ·v˘carsko. Pfiítomní vyslechli rovnûÏ moudrá slova

katolického knûze.

Rabín Karol Sidon pfiednesl modlitbu za obûti nacismu

a zazpíval kadi‰. 

Po skonãení pozval starosta Krásné Lípy hosty k malému

poho‰tûní a besedû. 

Cel˘ obfiad mûl velmi dÛstojn˘ prÛbûh za znaãné úãasti místních

obãanÛ. V‰ichni, kdo jsme pfiijeli z Prahy, jsme upfiímnû litovali,

Ïe se jej kvÛli nemoci nemohl zúãastnit hlavní iniciátor a organizá-

tor pan ing. Richard Svoboda, kterému patfií upfiímné podûkování.   

L. A.

Vzpomínka

Na setkáních b˘val˘ch vûzÀÛ nacistick˘ch koncentraãních
táborÛ vzpomínám vÏdy na ty, ktefií se jich uÏ nemohou zúãastnit.
A vÏdy je mi hofiko, pomyslím-li na to, Ïe ãím více nás ub˘vá,
tím zapomínanûj‰í jsou ti, ktefií nás pfiede‰li.

Jedním z nich je i Jifií Goldschmíd, kterého mnozí z vás
znali jako ãlovûka skromného, ale s hlubok˘mi znalostmi,
vzdûlaného a ãestného. Ode‰el 20. dubna 2004.

PfiipomeÀme si ho jeho vzpomínkou na cestu, kterou pro‰li
i mnozí z nás a je‰tû více tûch, ktefií se nevrátili.

Vûra ·lesingerová 

JAK JSEM JELI Z TEREZÍNA DO DRÁÎëAN

¤ekli nám, Ïe pojedeme vlakem na práci do okolí DráÏìan.

A jako dfiíve, tak i tentokrát, jsme byli tak hloupí, Ïe jsme uvûfiili.

V natfiískan˘ch vagónech (asi 60 lidí v jednom) jsme v ãasn˘ch
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ranních hodinách vyjeli z Terezína a tû‰ili se, Ïe nám snad práce

v DráÏìanech pfiinese trochu volnosti. Na‰lo se sice nûkolik

‰karohlídÛ, ktefií tvrdili, Ïe nás Nûmci posílají nûkam na v˘chod

do koncentráku, ale kaÏd˘ se radûji drÏel své nadûje.

Vlak pfiejel b˘valé ãeskoslovenské hranice a mífiil skuteãnû

smûrem na DráÏìany. Nûkolik kilometrÛ pfied mûstem ve‰el

do vagónu esesák. 

„Kdo z vás má nûkoho v Terezínû, napi‰te mu!“ pfiikázal

nám a rozdal nám korespondenãní lístky. „Pi‰te asi toto: ·Èastnû

jsme dojeli na místo. Je o nás dobfie postaráno. Jídlo je dostaãující,

práce nám vyhovuje. Tû‰íme se, Ïe brzy pfiijedete za námi.

- A pospû‰te si, za chvíli si pro lístky pfiijdu,“ dodal.

Po tomto pokynu nás optimismus zaãal opou‰tût a v‰ichni

jsme se snaÏili psát tak, aby na‰i drazí za námi pokud moÏno

nepfiijeli. To uÏ jsme míjeli DráÏìany a tabulka na trati hlásila,

Ïe jedeme „nach Görlitz“. Nálada prudce poklesla. „Jen aby to nebylo

Polsko“, opakoval jsem si v duchu jako modlitbu. Pfiitom jsem

musel pofiád myslet na Birkenau, kam odjelo tolik transportÛ pfied

námi. Ale aspoÀ bych se setkal s rodiãi, které jsem jiÏ devût mûsí-

cÛ nevidûl. Mûli by jistû radost. Dal bych jim nûco z balíãku,

kter˘ jsem dostal pfied odjezdem.

Vtom se objevil rozãilen˘ esesák. „Kdo vyhodil z okna

papír?“ zafival. „AÈ se pfiihlásí, nebo vyberu deset lidí a zastfielím

je!“ Pfiihlásil se jeden chlapec. Esesák vytáhl bez fieãí pistoli

a zastfielil ho. Mrtv˘ jel s námi aÏ na místo urãení, které jsme

v té dobû je‰tû neznali. Ale tu‰ili jsme. Vlak se fiítil nocí stále

na v˘chod...

Po tfiech dnech jízdy jsme dorazili na nádraÏí Osvûtim. To uÏ

jsme vûdûli, kde jsme, ale nevûdûli jsme je‰tû, co to znamená.

Ve tfii hodiny ráno jsme vystupovali z vagónÛ na rampu uprostfied

tábora. Byl poãátek fiíjna roku 1944, v‰ude kolem se válela hustá

mlha, ale rampa byla osvûtlena siln˘mi reflektory. Rychle jsem si

schoval balíãek s cukrem, kter˘ jsem si vzal pro rodiãe, a kousek

chleba - v‰echno ostatní jsme museli nechat ve vlaku.

Kolem nás chodí po zuby ozbrojení esesáci se psy a komando

‰tráfat˘ch vûzÀÛ vyná‰í z vagónÛ vûci, které b˘valy na‰e. Dozví-

dáme se od nich, Ïe jsme v likvidaãním koncentráku, vybaveném

plynov˘mi komorami a krematorii. Na na‰e dotazy po znám˘ch

vûzÀové jen ukazují prstem vzhÛru, coÏ v koncentráãnické han-

t˘rce znamenalo „‰el nahoru komínem“. A âe‰i z komanda vûzÀÛ

mi radí, abych zahodil br˘le, pfiidal si nûjak˘ rok a hlavnû fiíkal,

Ïe jsem zdrav˘.

Pfiedstupovali jsme po jednom pfied esesáka, jehoÏ jméno -

doktor Mengele - dodnes budí hrÛzu. Tfiídil nás na Ïivé a mrtvé.

Stafií a nemocní nemûli ‰anci. Mnû bylo devatenáct a moc jsem

chtûl Ïít. Proto jsem zahodil br˘le, pfiidal si dva roky a prohlásil,

Ïe jsem úplnû zdrav˘. A tak jsem se ocitl na stranû Ïivota, i kdyÏ

velmi prozatímního. V‰ichni, ktefií jsme se dostali na stranu Ïi-

v˘ch, jsme ztratili svá jména a po tetování jsme byli odv‰iveni,

oholeni, obleãeni do ‰tráfat˘ch hadrÛ a stali se heftlinky, ãíslem.

Já jsem dostal ãíslo 11569.

Myslel jsem na to, jak nepatrn˘ pohyb doktora Mengeleho

staãil, abych se dostal mezi Ïivé. A myslel jsem na to, kolik tisíc

lidí pro‰lo takhle pfiede mnou a ãasto jim nepomohlo nic, protoÏe

kvóta Ïiv˘ch byla vyãerpána.

Zatím se rozednilo a nûkolik metrÛ pfied sebou vidíme ostnat˘

drát a za ním nepfiehledné mnoÏství dfievûn˘ch barákÛ. Podél

drátu stojí stráÏní vûÏe s kulomety a za drátem se pohybují Ïeny

obleãené v hadrech. Jsou tak zbûdované, Ïe si neuvûdomujeme

cenu jídla a házíme jim chleba. Îeny mluví v‰emi moÏn˘mi jazyky,

a tak se jich ptáme, kde jsou Ïeny s dûtmi. „Dûti nejsou, stafií také

ne,“ odpovídají. Vtom sly‰íme v˘stfiel a jedna z Ïen, která se pfiíli‰

pfiiblíÏila k drátu, padá k zemi. NeodvaÏujeme se dál pokraãovat

v rozmluvû. KaÏd˘ z nás v duchu pohfibívá své drahé - dûti, Ïenu,

rodiãe. Já maãkám v kapse balíãek s cukrem a v duchu se ptám,

budu-li jej vÛbec moci sv˘m rodiãÛm odevzdat.

Jako neustálá hrozba smrti valil se nad námi d˘m z komínÛ

krematoria, neustále ji pfiipomínal ‰tûkot psÛ a palebné postavení

kulometÛ podél cesty. Ta hrozba byla v‰ude a kaÏd˘ z nás si ji uÏ nesl

v sobû. Nacpali nás do jednoho baráku nûkolik set. Museli jsme si

sednout najednou, pût lidi za sebou, a tak spát vsedû na studeném

betonu. Na to, Ïe by nûkdo mohl vstát a jít na latrínu, nebylo ani

pomy‰lení. Ráno apel, nástup na zablácenou plochu mezi baráky,

neustálé poãítání a pofiád stát. Pfiitom mezi námi procházeli esesáci

a vybírali dal‰í a dal‰í kandidáty pro plynové komory. Byli odvá-

Ïeni nazí - naã by se také mûli oblékat!

V‰echno tu bylo kruté a nepochopitelné, vûci a pojmy ztráce-

ly svÛj pÛvodní v˘znam. Tak napfiíklad ten drát nabit˘ elektfiinou.

„Jít na drát“ znamená jedinou jistou sebevraÏdu v tábofie.

Toho, kdo se drátu dotkne, ochromí proud, kter˘ je tak slab˘,

Ïe ho nezabije, ale tak siln˘, aby se ne‰Èastník nemohl od drátu

odtrhnout. Úkolem stráÏe je sebevraha zastfielit. Vidûl jsem

esesáka, jak z pouhého rozmaru zahnal vûznû na drát jen proto,

aby ho mohl zastfielit - fiíká se tomu „zastfielen na útûku“.

A naopak jsem vidûl stráÏ, jak ranami odhánûla od drátu zoufa-

lého vûznû, kter˘ se rozhodl ukonãit svÛj Ïivot. Nemûli jsme ani

právo rozhodnout o vlastním dobrovolném konci.

Táboru, do kterého nás po pfiíjezdu zavedli, se fiíkalo cikánsk˘,

podle cikánÛ, kter˘ch v nûm bylo pfied námi asi 30 tisíc.

KdyÏ jsme pfii‰li my, neÏil z nich uÏ ani jeden. V‰ichni skonãili

v plynové komofie a v krematoriu, které necel˘ den po na‰em

pfiíjezdu uÏ zase pracovalo naplno: konãili v nûm na‰i kamarádi,

se kter˘mi jsme pfied nûkolika hodinami pfiijeli z Terezína.

Transporty maìarsk˘ch ÏidÛ byly tak poãetné, Ïe krematorium

nestaãilo. V jediném dni skonãilo v plynu pfies 20 tisíc ma-

ìarsk˘ch ÏidÛ. Na likvidaci mrtv˘ch museli nastoupit vûzni.

Rovnali tûla do hranic a polévané naftou a tukem je pálili. Kdo

byl na takovou práci pfiidûlen, nemûl ‰anci na pfieÏití. Stejnû tak

jako obsluha plynov˘ch komor a krematorií, která obvykle

po tfiech mûsících konãila sama v plynu. Byla to beznadûjná

situace. Pfiesto do‰lo ke vzpourám. Vím, Ïe se jednou vzboufiili

Rusové a jindy ¤ekové. Ve skupinách byli podle národností. KdyÏ

se dovûdûli, Ïe jejich dny konãí, naházeli své stráÏce Ïivé do plynu

a pak zahynuli v palbû kulometÛ...

Jedinou my‰lenkou, kterou jsem tehdy mûl, bylo za kaÏdou

cenu se dostat z tohoto pekla. Pomohla mi tûÏká situace nûmecké

fií‰e. V‰echno muselo na vojnu a chybûly pracovní síly. A tak jsem

se hlásil na práci pfii kaÏdé pfiíleÏitosti. Dûlal jsem stavbafie,

opraváfie stfiech a co se naskytlo. Tak jsem balancoval mezi Ïivo-

tem a smrtí aÏ do konce války. Mûl jsem ‰tûstí. Moji rodiãe a mnoho

m˘ch pfiátel to ‰tûstí bohuÏel nemûlo.

Jifií Goldschmíd
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Kdo byli va‰i rodiãe?
Otec byl Vojtûch Gál, matka Barbora.

Tátova rodina Ïila v Liptovû a byla to spí-

‰e liberální Ïidovská rodina. Mámina rodina

Ïila v Ko‰icích, kam se pfiestûhovali z Ma-

ìarska a byla to, podle toho, co vím, ro-

dina náboÏná.

Vá‰ Ïivot, vá‰ osud zaãíná v Terezínû,
zaãneme tedy tam. Va‰e matka se star‰ím
synem a tûhotná s vámi byla deportována
do Terezína. Kde byl vá‰ otec? 

Máma o tom nikdy nemluvila, a kdyÏ

jsem se to pokou‰el zrekonstruovat, byla

to trochu záhada. Lidé, ktefií byli ve stej-

ném transportu, uvádûjí, Ïe jel ze Seredi

do Osvûtimi, kde ho z neznámého dÛvodu

pfiesmûrovali do Terezína. Údajnû proto,

Ïe uÏ tam pfiestaly pracovat plynové komo-

ry a pece, byl to snad poslední transport,

bylo to v prosinci 1944. AÏ ve druhé polo-

vinû devadesát˘ch let jsem si o tom dal

vyprávût v Izraeli od Vûrky Meiselsové

a paní Kláry Chlamtáãové, které byly

ve stejném transportu. TakÏe máma s brá-

chou a se mnou v bfií‰ku pfies Osvûtim do

Terezína, ov‰em tátÛv osud byl pro mne

tajemstvím po cel˘ mámin Ïivot.

Jak˘ byl jeho osud?  
Táta byl zastfielen na pochodu smrti

ze Sachsenhausenu do Schwerinu. Úplnû

na konci války. To jsem se dozvûdûl

aÏ v roce 1994 na máminû pohfibu. Mluvil

tam jist˘ pan Lensk˘, kter˘ podpíral mého

tátu na pochodu, pokud mu nedo‰ly síly.

Zastfielili ho v nûjaké vesnici u cesty,

na kostele právû bilo poledne. Pan Lensk˘

Ïil po válce taky v Bratislavû, ale mámû

pravdu nikdy nefiekl. Pozdûji jsem vidûl

je‰tû videorozhovor s panem Lensk˘m.

KdyÏ mluvil o této pasáÏi, breãel. Máma

léta po válce na tátu ãekala. Stále doufala,

Ïe se vrátí.

âím byli va‰i rodiãe?
Maminka byla z chudé rodiny, kde

bylo hodnû dûtí. Její táta mûl krámek,

a její máma, moje babiãka, byla v domác-

nosti. Dûdeãek velice brzy zemfiel na rako-

vinu stfiev a moje matka, jako nejstar‰í

dcera, od té doby sama Ïivila rodinu.

Dûlala v Ko‰icích klobouky a byla

Ïivitelkou rodiny. Nikdy nic nevystudova-

la. Po válce nastoupila jako úãetní

do Sbûrn˘ch surovin v Bratislavû a praco-

vala tam aÏ do dÛchodu. 

âím byl tatínek? 
Vystudoval lesní inÏen˘rství, jeho ro-

dina vlastnila statek v Nûmecké, dnes

Partizánské Kupãi.

Oba rodiãe byli Îidé?
Ano, oba byli Îidé. 

Îili jste Ïidovsk˘m Ïivotem? 
Máma nás po návratu z koncentráku

nevedla k Ïidovství. SnaÏila se, abychom

byli co nejdfiíve stejní jako ostatní,

abychom byli asimilovaní. Nemluvilo se

o judaismu, nemluvilo se o Ïidovském

zpÛsobu Ïivota, ale mnû nemohlo unik-

nout, Ïe v‰ichni mámini pfiátelé byli

Îidé, a Ïe celé to prostfiedí, v‰ichni mlãky

cel˘ ten problém pfied námi utajovali.

A pfiedev‰ím mnû nemohlo uniknout,

Ïe na mû dûti pokfiikovaly „Îide“. Jakkoli

se matka snaÏila, abychom byli integrova-

ní a nenesli na sobû dÛsledky svého Ïi-

dovství, já vûdûl, Ïe jsem Îid, ne proto,

Ïe jsem Ïil jako Îid, ale Ïe na mû dûti

takhle pofivávaly. 

Maminka nikdy nemluvila o Terezínû?
Zfiídkakdy, ale vÏdycky to byly jenom

stfiípky, slova, a obvykle se pfiitom

rozplakala. V prÛbûhu svého Ïivota jsem

dostával informace asi tohoto typu: „KdyÏ

ses narodil, leÏela na vedlej‰í posteli

sousedka, která tam byla déle neÏ já a ne-

mohla kojit, takÏe jsem mûla na jedné

stranû tebe a na druhé její dítû.“ Po válce

se tato rodina odstûhovala do Austrálie

a léta nám odtamtud posílali obno‰ené

‰atstvo a nûjaké jídlo. Nebo takov˘ pfiíbûh:

„KdyÏ ses narodil, byl jsi v krabici a byl jsi

takov˘ ãisÈounk˘, mûl jsi blonìaté vlásky.

KdyÏ tam vpadl esesák a uvidûl tû, zÛstal

pfiekvapením stát.“ Nebo „KdyÏ ses naro-

dil, tak mi chlapi udûlali dort z chleba

slepen˘ marmeládou.“ Maminãina sestra

byla v Osvûtimi a vrátila se bez vlasÛ

a hodnû zbídaãená, pfiitom to byla mladá

holka. A moje matka fiíkala: „Ilonka

pfieÏila jediná z baráku, protoÏe kaÏd˘

den v sobû na‰la sílu a ‰la se um˘t.“ Cel˘

Ïivot vÏdycky jen takovéto stfiípky, nikdy

nic, z ãeho bych si mohl udûlat ucelenûj‰í,

konkrétnûj‰í obraz. 

Va‰e maminka mluvila o sousedce,
která nemohla kojit, z toho by se dalo
soudit, Ïe rodila v nûjakém zdravotním
zafiízení a asi pod lékafiskou péãí.
V Terezínû byly takové moÏnosti.
O tom taky nikdy nemluvila? 

Pamatuji si to z mámina vyprávûní tak,

Ïe tam byl nûjak˘ barák nebo o‰etfiovna,

kde máma rodila, a u porodu byl Ïidovsk˘

lékafi, snad dokonce znám˘ ze Slovenska.  

Mluvili jste doma slovensky?
U nás se mluvilo slovensky, ale máma

umûla nûmecky i maìarsky, a se sv˘mi

kámo‰kami vût‰inou mluvila maìarsky

nebo i nûmecky. S bráchou jsme si fiíkali,

Ïe nechtûla, abychom rozumûli, o ãem se baví.

Ale jak máma stárla, tak se k Ïidovství

vracela stále intenzivnûji. A kdyÏ uÏ byla

hodnû stafiiãká, stala se z ní najednou

„opravdová“ Îidovka se v‰ím v‰udy.

MÒJ ÎIVOT ZAâAL V TEREZÍNù
Rozhovor Anny Lorencové s Fedorem Gálem

Pan Fedor Gál je vlastnû na‰ím spoluvûznûm, narodil se 20. bfiezna 1945 v Terezínû,

kam byla jeho matka Barbora Gálová se star‰ím synem Egonem (1940) deportována

ze slovenského sbûrného tábora Sereì. A protoÏe je i obecnû známou osobností,

rozhodli jsme se poznat jej trochu blíÏe. 

▼
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My jsme s bráchou Ïasli, protoÏe pfiedtím

nic takového nikdy neprojevovala. 

Co máte konkrétnû na mysli, slavila
svátky, nebo se modlila, chodila do
synagogy? Asi to v‰echno znala z dûtství. 

Prarodiãe z máminy strany byli sku-

teãní Îidé, ktefií dodrÏovali svátky a po-

vinnosti, prarodiãe z tátovy strany byli

hodnû liberální, ale taky to byla Ïidovská

rodina. A u nás doma se scházela Ïidovská

komunita z ‰irokého okolí. Ve stáfií zaãala

máma obãas vafiit Ïidovskou stravu, svát-

ky vnímala, nevidûl jsem ji v‰ak chodit

do synagogy, ani u modlení.

Kde jste Ïili? 
KdyÏ mi byly tfii roky, pfiestûhovali

jsme se z Lupãe do Bratislavy. Matka

to líãila tak, Ïe pfied válkou jsme byli

v Lupãi bohatá statkáfiská rodina, ale kdyÏ

se máma vrátila z Terezína, v baráku

nezbylo skoro nic, porcelán, pfiíbory,

v‰echno bylo pryã. Ani lidé se k nám

nechovali pfiíli‰ pfiátelsky, cítila se cize,

byla osamûlá jen se dvûma mal˘mi dûtmi.

Proto se rozhodla, Ïe odejde do mûsta.

Tu moÏnost mûla, to jí usnadnil ná‰ str˘c,

tatínkÛv bratr ·tefan Gál. Byl to velice

aktivní ãlovûk, úãastník Slovenského

národního povstání, a po válce vysok˘

dÛstojník, vojensk˘ ataché v Jugoslávii,

prostû papalá‰, komunista. V procesech

se Slánsk˘m byl odsouzen a vûznûn. Tento

str˘c zabral po válce v Bratislavû byt,

kter˘ byl urãen˘ pro mámu. Tak jsme se

dostali do Bratislavy, kde uÏ jsme zÛstali. 

V Bratislavû jste je‰tû vystudoval?
V Bratislavû jsem chodil jenom na zá-

kladní ‰kolu, stfiední chemickou prÛmyslov-

ku jsem vychodil ve Zlínû, tehdej‰ím

Gottwaldovû. Pak jsem byl dva roky

na vojnû, po vojnû jsem se  oÏenil a Vysokou

‰kolu chemicko-technologickou jsem vy-

studoval pfii zamûstnání v Bratislavû.

Pracoval jsem ve fabrice a pfiitom jsem

studoval. Pozdûji jsem si je‰tû udûlal aspi-

ranturu ze sociologie a po revoluci taky

doktorát z ekonomie. 

Pro kter˘ obor jste se nakonec rozhodl?
Jsem velmi neklidná povaha, nepama-

tuji se, Ïe bych nûkde vydrÏel déle neÏ pût

let, vût‰inou to bylo ménû. Dûlal jsem

dûlníka, mistra, technologa, postupnû

v˘zkumného pracovníka, vûdeckého

pracovníka, byl jsem na volné noze, dûlal

jsem ledacos. Ale dokud jsem nevystudo-

val vysokou ‰kolu, tak jsem normálnû

makal ve fabrice, vût‰inou jako smûnov˘

dûlník. Nejdéle jsem se v Ïivotû vûnoval

prognostice.

Do na‰eho povûdomí jste vstoupil
uÏ jako pfiedstavitel hnutí VerejnosÈ
proti násiliu. Jak se to stalo? Jistû uÏ jste
musel b˘t v politickém Ïivotû znám˘. 

Na Slovensku byly tfii takové skupiny,

které vytvofiily Vefiejnost proti násilí.

Byl to ilegální katolick˘ disent, z nûhoÏ

se zrodilo kfiesÈansko-demokratické hnutí,

to byli Miklo‰ko, âarnogursk˘ a dal‰í.

Pak tam byl kulturní underground, to byli

kluci, ktefií psali a sami vydávali ãasopisy

a knihy. Z tûch známûj‰ích tam patfiili

napfiíklad Ján Lango‰, Ján Budaj a dal‰í.

A bylo tam ekologické hnutí, ekologiãtí

aktivisté, kde jsem pÛsobil i já. V sedma-

osmdesátém jsme vydali elaborát,

kter˘ jsme nazvali Bratislava nahlas.

Bylo to o vlivu politiky na kvalitu Ïivota

lidí. Za to jsem se  poprvé dostal na v˘-

slech k StB. KdyÏ pak v roce 1989 vy-

pukly „události“, octli jsme se najednou

v‰ichni - od katolického disentu, pfies

umûleck˘ underground aÏ po ekologické

aktivisty - v jedné partû, ale pfiitom jsme se

uÏ vût‰inou docela dobfie znali. VerejnosÈ
proti násiliu jsme zakládali, myslím,

22. listopadu 1989, já jsem se hned v po-

ãátku dostal do koordinaãního centra,

pozdûji jsem se stal vedoucím celého

hnutí a byl jsem jeho pfiedsedou v prvních

svobodn˘ch volbách. Pak jsem z politiky

ode‰el.

Co vás k tomu pfiimûlo?
Revoluãní euforie vydrÏela na Sloven-

sku jen velice krátce, jakmile opadla, za-

ãaly se oz˘vat hlasy „proã nám mají

rozkazovat Îidé?“, na bratislavsk˘ch

ulicích se objevila spousta antisemit-

sk˘ch plakátÛ a v nacionalistick˘ch tisko-

vinách jsem byl vyobrazován s kfiiv˘m

nosem a s odporn˘mi titulky pod tûmito

karikaturami. To by je‰tû nebylo tak

hrozné. Nejhor‰í byla konfrontace s pro-

blémy, na nûÏ nebyli lidé pfiipraveni,

a hlavní pfiíãinu v‰ech prÛ‰vihÛ, které

jim spadly na hlavu a které jim na hlavu

spadnout musely, vidûli v nás. Jsem

sociolog, sledoval jsem v˘zkumy

vefiejného mínûní a na zaãátku jednadeva-

desátého roku jsem zjistil, Ïe jsem

nejneoblíbenûj‰í politik na Slovensku.

Z toho jsem rozumnû usoudil, Ïe takov˘

politik by nemûl b˘t pfiedsedou hnutí,

které vyhrálo volby a mûlo obrovskou

odpovûdnost. Mûlo nejvíc poslancÛ,

nejvíc ministrÛ. Proto jsem se rozhodl,

Ïe odejdu. KdyÏ jsem v polovinû jedna-

devadesátého roku z politiky odcházel,

uÏ jsem mûl za sebou dva velmi nepfií-

jemné konflikty, které mou popularitu

na Slovensku je‰tû více sníÏily. Byly to

lustrace, v nichÏ padli lidé jako tribuno-

v˘ lídr Ján Budaj, kterého jsem musel

vefiejnû odhalit, a byl jsem téÏ iniciáto-

rem prvního odvolání Vladimíra Meãiara,

v tom ãase miláãka slovenské vefiej-

nosti. Tyto kauzy, spolu s m˘m Ïidov-

stvím a celkovou atmosférou na Sloven-

sku, zklamáním a deziluzí, zpÛsobily,

Ïe jsem hnutí spí‰e ‰kodil, neÏ mu

prospíval. Z toho dÛvodu jsem na jednom

z celorepublikov˘ch setkání poÏádal

o uvolnûní. Odstoupil jsem, a najed-

nou jsem zjistil, Ïe to není tak jednoduché.

Se sv˘m vefiejnû znám˘m „ksichtem“
bylo hrozné chodit po ulici, do obchodÛ,

jezdit tramvají atd. Tak jsem si fiekl, tohle

ne, a odstûhoval jsem se do Prahy. Tady

jsem mûl kamarády, tady jsem mûl zázemí.

Co tomu fiíkala va‰e rodina?
Moje Ïena rok a pÛl vzdorovala, ne-

chtûla odejít. Byla spisovatelka pí‰ící

pro dûti, byla pfiesvûdãená, Ïe nic jiného

neumí a bez svého jazyka bude ztracená.

Rok a pÛl zÛstávala v Bratislavû, pak

za mnou pfiijela. S dûtmi to je zas nûco

úplnû jiného. MÛj mlad‰í syn uÏ zaãát-

kem devadesátého roku zmizel nûkde

ve Spojen˘ch státech, ani jsem nevûdûl,

co tam dûlá. Vrátil se po dvou letech s per-

fektní angliãtinou. MÛj star‰í syn studo-

val v Brnû a v Praze. AÏ teì se dovídám,

Ïe to období bylo pro mé dûti velmi

dramatické, protoÏe vidûly, jak na jejich

tátu plivají. Dneska uÏ jsme kompletní

rodina. 

Bylo to asi hodnû bolestné. Zejména,
kdyÏ se to tak silnû dotklo va‰ich dûtí
a jistû i va‰í Ïeny. 

Je to za mnou. 

Myslíte, Ïe je na Slovensku vût‰í antise-
mitismus neÏ tady?   

Nemyslím, ale Slovensko je emocio-

nálnûj‰í neÏ âechy. Tam tfieba nejlep‰í ka-

marádi sedí v hospodû a vût‰inou to konãí

dost divoce. Slováci jsou emocionálnûj‰í,
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ale nemohu fiíct, Ïe by na Slovensku

byl antisemitismus silnûj‰í, vyhrocenûj‰í,

Ïe by ho bylo víc neÏ v âechách, Polsku,

Maìarsku nebo v Rakousku. Ani v˘zkumy

tomu neodpovídají. 

Vycházím z toho, Ïe ãím dál na v˘chod
jsou Îidé uvûdomûlej‰í, zboÏnûj‰í, více
se odli‰ují, a proto i antisemitismus je
tam patrnûj‰í. 

Otázkou je, zda Slovensko uÏ je tolik

na v˘chod. Ale bezpochyby tam antisemi-

tismus je, sám jsem ho pocítil velice Ïivû.

âechy jsou sofistikovanûj‰í, kultivovanûj-

‰í zemû, a i antisemitismus je tu sofistiko-

vanûj‰í a kultivovanûj‰í. Netroufal bych si

fiíct, Ïe je to pfiíjemnûj‰í. Pamatuji si v‰ak

na docela komickou pfiíhodu. Nav‰tívil

mne v Praze kamarád filmafi se synem.

Sedûli jsme pod KulaÈákem v hospodû

a právû jsem jim básnil, jak si v té Praze

skvûle Ïiji. Vtom se k na‰emu stolu posta-

vil hromotluk a fiíká: „Vypadni, Ïidáku!“.

Jak jste si pfiedstavoval svÛj Ïivot v Praze?
Mûl jste to nûjak naplánované? Ostatnû
byl jste na Slovensku v posledním období
je‰tû v nûjakém civilním zamûstnání,
nebo jste se uÏ vûnoval jenom politice?

NeÏ jsem ode‰el ze Slovenska, zfiídil

jsem tam je‰tû Ústav sociální anal˘zy na

Univerzitû Komenského, jehoÏ jsem byl

fieditelem. Ale bylo to podobné jako v po-

litice, kdyÏ jsem z politiky ode‰el, zjistil

jsem, Ïe i tomu ústavu vlastnû ‰kodím.

Nikdo mû nebral jako vûdeckého

pracovníka, ale jen jako b˘valého politika.

I v˘zkumy, které pracovi‰tû dûlalo, byly

povaÏovány za zaujaté a politické. Nechal

jsem toho. KdyÏ jsem sem pfii‰el, nemûl

jsem tu‰ení, do ãeho se pustím. Jedin˘

ãlovûk, kter˘ mi nabídl fie‰ení m˘ch

existenãních a bytov˘ch problémÛ,

byl Marián âalfa, kter˘ mi nabídl místo

poradce na Úfiadu vlády. Nastoupil jsem

do funkce, a za dva mûsíce jsem zjistil,

Ïe o mé rady nikdo nestojí. Mûl jsem

kanceláfi, mûl jsem ubytovnu, která patfiila

k Úfiadu vlády, dostával jsem v˘platu,

ale nikdo po mnû nic nechtûl. To jsem

vydrÏel opravdu jen ty dva mûsíce a dal

jsem v˘povûì. Mezitím jsem se spojil se

sv˘mi kolegy sociology a nastoupil na novû

zfiízené pracovi‰tû - Institut sociologic-

k˘ch studií na fakultû sociálních vûd.

Pfiivítali mû s otevfienou náruãí, ale ani oni

ani já sám jsme nepoãítali s tím, Ïe ty necelé

dva roky, co jsem byl v politice, bylo

právû to období, kdy moji kolegové dohá-

nûli ztracená léta v Massachusetts, Oxfordu

a jinde. Velice rychle jsem si uvûdomil,

Ïe mohu b˘t do konce Ïivota prÛmûrn˘m

uãitelem, ale nikdy nadprÛmûrné, nikdy

‰piãkové úrovnû. A zaãal jsem se rozhlíÏet,

co dûlat a jak Ïivit rodinu. Zkou‰el jsem

spoustu vûcí. S nûkolika kamarády jsem

chtûl otevfiít hotel, penzion, kulturní klub.

Mûl jsem stovky plánÛ a v‰echny ‰ly k vo-

dû. Jen jeden vy‰el. Stál jsem u zrodu

spoleãnosti CET 21, která vyhrála tendr

na licenci k privátnímu televiznímu vysílání.

Tak vznikala televize Nova. 

UdrÏujete slovenské spoleãenské vztahy? 
Ov‰em, moji nejlep‰í kamarádi jsou ze

Slovenska, s tím se nedá nic dûlat, to jsou

kluci, které znám desetiletí. VÏdycky se

hroznû tû‰ím, kdyÏ jedu jednou za dva tfii

mûsíce do Bratislavy, Ïe se sejdeme, pose-

díme, pokecáme a stejnû tak, kdyÏ oni

pfiijedou do Prahy. To nejsou jen kamarádi

z mládí, ale zejména i lidi z toho poãátku

devadesát˘ch let, nûco zásadního jsme

spolu proÏili a to vytvofiilo vazby nado-

smrti. 

I tady jste je‰tû navázal nûjaká pfiátelství?  
Samozfiejmû, mám tady dobré známé

a mám tady i kamarády. 

Urãitû neznám v‰echny, ale z va‰ich ve-
fiejn˘ch aktivit vím o spoustû va‰ich ãin-
ností - nakladatelství, které b˘vá ãasto
posledním útoãi‰tûm nûkter˘ch textÛ,
zab˘váte se romskou otázkou, sociologií
a bÛhvíãím je‰tû. Co z toho je pro vás
nejdÛleÏitûj‰í? 

Nejvíc mû baví psaní, pí‰u hodnû, té-

mûfi kaÏd˘ rok vydám nûjakou kníÏku. Za-

loÏil jsem nûkolik nadací - byl jsem ‰éfem

správní rady Nadace Milana ·imeãky,

kdyÏ skinhedi zavraÏdili Filipa Venclíka,

zaloÏil jsem Hnutí obãanské solidarity a

tolerance, byl jsem spoluzakladatelem Na-

dace pro svobodu slova, Nadace pro vzdû-

lávání, za Meãiara Fondu na podporu pro-

následovan˘ch SlovákÛ. Mûl jsem svou

literární kavárnu, nakladatelství. Uãil jsem

a pfiedná‰el. Asi osm let se motám kolem

RomÛ, jsem zapojen do spousty jejich pro-

blémÛ a záleÏitostí. Loni jsem se rozhodl,

Ïe v‰echno ustfiihnu. Nakladatelství jsem

za symbolickou cenu pfievedl na Báru âer-

mákovou, která to se mnou dûlala, vystou-

pil jsem ze v‰ech nadací a závazkÛ. Nechal

jsem si jen to, co povaÏuji za nezbytné a

opravdu zajímavé. 

PÛsobil jste taky ve skupinû Film a so-
ciologie, o níÏ vím, Ïe organizovala na-
hrávání romsk˘ch osudÛ, romského
holocaustu.

Byl jsem tam jedním z prvních ãlenÛ

správní rady. A s tímto projektem jsme by-

li první, ktefií si vydupali pozornost pro

tento zapomenut˘ pfiíbûh.

Jste ãlenem Ïidovské obce?
Jsem ãlenem Ïidovské obce v Dûãínû,

ponûvadÏ jsem tam objevil témûfi happe-

ningovou sestavu lidí, ktefií dodrÏují svát-

ky, Ïijí pospolit˘m Ïivotem, jsou otevfiení.

Tam obãas zajedu a jsem s nimi, kdyÏ se

dûje nûco, co má pfiím˘ vztah k Ïidovství a

ãeho se chci úãastnit. 

¤íkal jste, Ïe kdyÏ va‰e matka hodnû ze-
stárla, vracela se zpût k judaismu a stá-
vala se z ní opravdová, nazval jste to
„echt“ Îidovka. Vy máte k zestárnutí
je‰tû daleko, zatím vám nic nenaznaãu-
je, Ïe se vyvíjíte podobnû?

Nikdy pfiedtím jsem tolik nepfiem˘‰lel

o Bohu, vífie, smrti.

Pozvánka do divadla
V‰ichni ãtenáfii na‰eho ãasopisu jsou srdeãnû zváni na inscenaci

Smûjte se s námi - Odraz terezínského ghetta ve vûzeÀském kabaretu.
V pfiedstaveni zaloÏeném na scénkách ze stejnojmenného terezínského kabaretu

si studenti pacovského gymnázia kladou spolu se sv˘mi americk˘mi hosty

otázku: „Jaká byla funkce kabaretu, a zejména humoru, v tûÏké situaci ghetta?“

Pfiedstavení pro vefiejnost se koná

v nedûli 4. ãervna v 15.00 hodin, v pacovské sokolovnû,

Hronova 440, Pacov (asi 15 km západnû od Pelhfiimova).

Vstup je zdarma, ale prosíme, abyste si vãas rezervovali místa.

Rezervace a pfiípadné dal‰í informace: Lisa Peschel, tel.: 224 931 160
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FOTOAPARÁT LEICA
(Nikdy jsme tû neznali)

V tûchto dnech nosím fotoaparát Leica s vût‰í hrdostí.
Proã? KvÛli události, o níÏ jsem nikdy nevûdûl - pfiíbûhu odvahy,

integrity a pokory, kter˘ teprve teì vychází na svûtlo, asi po 70 letech.
Leica je prÛkopnick˘ fotoaparát na film 35 mm. Z hnidopi‰-

ského hlediska to vlastnû nebyl první fotoaparát, ve kterém se
pouÏilo 35 mm filmu, ale první, jemuÏ se dostalo ‰iroké publicity
a úspûchu na trhu.

ZpÛsobil „úÏasn˘ boom“ fotoaparátÛ ve tfiicát˘ch letech.
Jde o nûmeck˘ v˘robek - pfiesn˘, o malém rozmûru, velice

úãinn˘. V pozadí jeho celosvûtové obliby coby kreativního
nástroje je rodinná, spoleãensky orientovaná firma, která jednala
v nacistické éfie s nev‰ední slu‰ností, velkorysostí a skromností.

Firma E. Leitz, a. s., konstruktérka a v˘robce nejproslulej‰ího
nûmeckého v˘robku, zachránila své Ïidy.

V dobû, kdy holocaust suÏoval Evropu, jednal Ernst Leitz II.,
protestantsk˘ patriarcha s ocelov˘ma oãima, tak, Ïe si vyslouÏil
titul „Schindlera fotografického prÛmyslu“.

Podle Georga Gilberta, stafiiãkého autora o fotografii, mûla
firma Leitz, a. s., zaloÏená v roce 1869 ve Wetzlaru, tradici
osvíceného chování k zamûstnancÛm. Prohlásil to na poslední
t˘denní konferenci Leica Historical Society of America v Portlandu,
Oregon. T˘kalo se to dÛchodÛ, pracovní neschopnosti, zdravotní-
ho poji‰tûní - to v‰e bylo u firmy Leitz záhy zakotveno, neboÈ firma
byla závislá ve své ãinnosti na mnoha generacích zruãn˘ch
zamûstnancÛ, mezi nimiÏ bylo hodnû ÏidÛ.

„Vlak svobody firmy Leica“ 
Jakmile se Hitler stal nûmeck˘m kancléfiem v roce 1933, zaãal

Ernst Leitz II. dostávat zoufalé telefonáty od sv˘ch Ïidovsk˘ch
spolupracovníkÛ, Ïádajících, aby pomohl jim a jejich rodinám
dostat se pryã ze zemû.

JakoÏto kfiesÈané nebyli Leitz a jeho rodina postiÏeni Norim-
bersk˘mi zákony, které omezovaly voln˘ pohyb ÏidÛ a jejich
profesní ãinnost.

Aby pomohl sv˘m Ïidovsk˘m dûlníkÛm a spolupracovníkÛm,
zfiídil Leitz cosi, co je historikÛm holocaustu známo pod pojmem
„Vlaku svobody firmy Leica“. ·lo o utajen˘ zpÛsob pomoci

ÏidÛm v opu‰tûní Nûmecka pod rou‰kou toho, Ïe byli dosazeni
do zamûstnaneck˘ch funkcí za oceánem.

Pro zamûstnance, maloobchodníky a dokonce i pro rodinné
pfiíslu‰níky „na‰li“ zamûstnání v prodejních filiálkách firmy Leitz
ve Francii, Británii, Hong Kongu a v USA.

Po „Kfii‰Èálové noci“ v listopadu 1938, kdy hofiely synagogy
a Ïidovské obchody po celém Nûmecku, Leitz svou ãinnost
vystupÀoval.

Zanedlouho se nûmeãtí „zamûstnanci“ vyloìovali ze za-
oceánského parníku Bremen na molo v New Yorku a smûfiovali
do kanceláfie firmy Leitz, a. s., na Manhattanu, kde jim úfiedníci
firmy rychle nalézali práci ve fotografickém prÛmyslu. 

KaÏd˘ z pfiíchozích mûl na krku zavû‰en symbol svobody
- novou Leicu.

Do doby, neÏ na‰li zamûstnání, dostávali uprchlíci finanãní
podporu. Z fiad tûchto imigrantÛ vze‰li konstruktéfii, opraváfii,
prodejci, pracovníci v marketingu i novináfii fotografick˘ch
periodik.

Zahaleno mlãením
„Vlak svobody firmy Leica“ se naplno rozjel v roce 1938

a na poãátku roku 1939. Po kaÏd˘ch nûkolika t˘dnech dodával
do New Yorku celé skupiny uprchlíkÛ. Ale po invazi do Polska
1. záfií 1939 uzavfielo Nûmecko hranice.

Do té doby se dostaly do Ameriky díky Leitzovu úsilí stovky
ohroÏen˘ch ÏidÛ.

Jak se to Ernstu Leitzovi II. a jeho ‰tábu podafiilo?
Leitz, a. s., byla mezinárodnû uznávaná znaãka, pfiiná‰ející novû

se zvedající ¤í‰i uznání. Vyrábûla zamûfiovací zafiízení a jiné
optické systémy pro nûmeckou armádu. A nacistická vláda také
nutnû potfiebovala zahraniãní tvrdou mûnu a nejvût‰ím trhem
byly Spojené státy americké.

Pfiesto Leitzova rodina i firma za své dobré skutky trpûly.
âlen vy‰‰ího vedení, Alfred Turk, se dostal do vûzení za to, Ïe po-
máhal ÏidÛm, a byl propu‰tûn na svobodu jen díky zaplacení
znaãného úplatku.

Leitzovu dceru, Elsie Kuhnovou - Leitzovou, uvûznilo gesta-
po poté, co ji pfiistihli, jak pomáhá Ïidovsk˘m Ïenám dostat se
za hranici do ·v˘carska. Nakonec ji propustili po hrubém
zacházení bûhem v˘slechu.

Vyvolala také podezfiení sv˘m úsilím zlep‰it Ïivotní podmínky
700 aÏ 800 ukrajinsk˘m otrock˘m pracovnicím, pfiidûlen˘m
do továrny ve ãtyfiicát˘ch letech.

(Po válce se paní Kuhnové - Leitzové dostalo fiady ãestn˘ch
vyznamenání, mj. Officier d'honneur des Palms Academic z Francie
v roce 1965 a Aristide Briand Medal od European Academy
v sedmdesát˘ch letech.)

Proã nikdo doposud tento pfiíbûh nezvefiejnil? Zesnul˘ spiso-
vatel a redaktor na volné noze Norman Lipton to vysvûtlil tak,
Ïe Leitzova rodina si nepfiála, aby jejich hrdinné úsilí ve‰lo
ve známost.

Teprve poté, co zemfiel poslední ãlen Leitzovy rodiny,
se o „Vlaku svobody firmy Leica“ mÛÏe vefiejnost dozvûdût.

Je pfiedmûtem knihy „The Greatest Invention of the Leitz
Family: The Leica Freedom Train“ (Nejvût‰í vynález Leitzovy
rodiny: Vlak svobody firmy Leica). Jejím autorem je Frank
Dabba Smith, rabín - rodák z Kalifornie, Ïijící v Anglii. 

Pfievzato z webov˘ch stránek, z angliãtiny pfieloÏil Pavel Stránsk˘


