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V pátek 26. ledna 2007 jsme si na slavnostním shromáÏdûní v Senátu Parlamentu âR pfiipomnûli
Den památky obûtí holocaustu a pfiedcházení zloãinÛm proti lidskosti. Za Terezínskou iniciativu
promluvila Erika Bezdíãková.



Projev pfiedsedy Senátu
Pfiemysla Sobotky:

Jsem velice rád, Ïe se stalo dobr˘m

zvykem setkávat se i v ãeském Senátu

kaÏd˘ rok v této dobû na slavnostním

shromáÏdûní, kter˘m si zde pfiipomíná-

me Den obûtí holocaustu a politick˘ch

vûzÀÛ II. svûtové války. Základem tohoto

pamûtního dne je datum 27. ledna 1945,

kdy do‰lo k osvobození nacistického

vyhlazovacího koncentraãního tábora

Osvûtim. Myslím si, Ïe jde o historii

tak hrÛznou, Ïe ji nelze odb˘t Ïádn˘m

formálním aktem bez hlub‰ího zamy‰lení.

To, Ïe si stále pfiipomínáme události

staré jiÏ 62 let, je na‰í nutnou povinností.

Ti, ktefií se na své cestû dne‰kem snaÏí

vyhlíÏet jen „svûtlé zítfiky“ a ignorují

jakákoliv historická pouãení, riskují,

Ïe se snadno a rychle octnou v ma-

rasmu minulosti. Dokladem toho je i na-

‰e loÀské setkání a to, co se za ten rok

od nûj událo.

Loni jsem zde pfii stejné pietní vzpo-

mínce na obûti holocaustu fiekl: „Primi-

tivní zlostn˘ antisemitismus opût Ïiví

rasistické pfiedsudky napfiíã tímto svûtem,

od Teheránu aÏ po sotva zletilé skinheady

v Praze, DráÏìanech ãi Lond˘nû. Tato

zá‰È vede stále ãastûji k extrémistick˘m

projevÛm a cynickému popírání historie

holocaustu. Dnes se ov‰em tito lidé ne‰títí

dovolávat se svobody slova, aãkoliv sami

by ji v pfiípadû své vlády nikdy nedo-

pfiáli druh˘m. V tom jsou si vyznavaãi

totalitních ideologií od nacistÛ aÏ tfieba

po komunisty úÏasnû podobní…“

BohuÏel, ti, které jsem tehdy kritizo-

val, po cel˘ rok dále aktivnû naplÀo-

vali tato slova a tzv. „osvûtimská leÏ“

se v Teheránu stala dokonce ikonou jedné

mezinárodní pseudovûdecké konference,

na kterou musel koncem loÀského roku

odmítav˘m usnesením okamÏitû reagovat

ná‰ Senát, kdy k témuÏ postoji vyzval

i ostatní evropské parlamenty.

Povinností demokratÛ je nesmlouvavû

odmítat v‰echny ty, kter˘m je cizí lidská

svoboda a z neúcty k ní jsou ochotni hlá-

sat netoleranci, nenávist a leÏ jako své

desatero. Rozhodnû nejsou na místû

Ïádné ústupky vÛãi nim a mnichovanská

p˘cha na nû, které nûktefií fiíkají zaslepenû

vstfiícnost k názorÛm druh˘ch kultur.

Humanismus jako základ demokracie

je jen jeden a jeho znamením je úcta

k Ïivotu a svobodû druh˘ch, ale i taková

zdánlivû marginální vlastnost, jako je

smysl pro humor. Na to nezapomínejme

nejen dnes pfii vzpomínce na mrtvé,

ale i kaÏd˘ dal‰í den v zájmu Ïiv˘ch.
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DEN PAMÁTKY OBùTÍ HOLOCAUSTU
A P¤EDCHÁZENÍ ZLOâINÒM PROTI LIDSKOSTI
Slavnostní shromáÏdûní v Senátu 26. ledna 2007

Pod zá‰titou pfiedsedy Senátu Parlamentu âR Pfiemysla Sobotky se v historick˘ch prostorách sídla Senátu konalo slavnostní

shromáÏdûní, jehoÏ úãastníci si pfiipomnûli Den památky obûtí holocaustu a pfiedcházení zloãinÛm proti lidskosti. S hlavním projevem

vystoupil pfiedseda Senátu Pfiemysl Sobotka, dále pfiedseda vlády âR Mirek Topolánek, Erika Bezdíãková, b˘valá vûzeÀkynû

koncentraãního tábora Osvûtim, Jarmila BaláÏová, publicistka, a Christoph Heubner, v˘konn˘ viceprezident Mezinárodního

osvûtimského v˘boru. Hudební pfiíspûvek pfiednesl houslista Miroslav Ambro‰, vítûz Concertino Praga 2006, za klavírního doprovodu

Zuzany Ambro‰ové.

„âesk˘ Senát byl jeden z prvních, kter˘ se ozval proti zpochybÀování holocaustu, které naposledy zaznûlo loni v prosinci
z íránského Teheránu, a svÛj odmítav˘ postoj k rozmûlÀování tohoto zla vyjádfiil v deklaraci, která odmítá zlehãování zloãinÛ proti
lidskosti. Ve svém dÛsledku zpochybÀování takov˘ch zloãinÛ je cestou k dal‰ímu utrpení, k dal‰ímu masovému násilí, a já se do-
mnívám, Ïe toto uÏ do na‰eho svûta nepatfií,“ fiekl Pfiemysl Sobotka, kter˘ senátní deklaraci inicioval.

„Jsem pfiesvûdãen, Ïe v‰echny demokratické parlamenty se nûjakou formou k iniciativû na‰eho Senátu pfiipojí, neboÈ role
parlamentÛ jako nástroje demokracie stojí a padá s dodrÏováním lidsk˘ch práv, lidské dÛstojnosti,“ uzavfiel pfiedseda Senátu

Pfiemysl Sobotka.



Projev pfiedsedy vlády
Mirka Topolánka:

Pfiiznám se, Ïe je pro mû velice tûÏké

pfiednést zde dnes vÛbec nûjak˘ projev.

Pfiednést projev v den, kdy se slu‰í spí‰e

jen ti‰e vzpomínat. Ti‰e vzpomínat a zároveÀ

se v hloubi srdce bát, Ïe se ‰oa mÛÏe opa-

kovat. Nemyslím si, Ïe svût se natolik

zmûnil, Ïe se lidé natolik pouãili, abychom

mohli navÏdy zapomenout na ony hrozivé

továrny na smrt. Na ten racionální vyhla-

zovací nástroj ve sluÏbû iracionální zá‰ti. 

Antisemitismus je stále Ïiv˘. Evropané

vidí v Ïidovském státû málem vût‰í riziko

pro mezinárodní mír neÏ pfiedstavují tero-

risté. Je hanbou starého kontinentu, Ïe takto

uvaÏuje spousta jeho obyvatel ‰edesát let

poté, co jejich pfiedci dopustili holocaust. 

¤ekl bych, Ïe toto je snad nejvût‰í selhání

takzvaného multikulturalismu. SnaÏíme se

prokazovat úctu cizím kulturám, které se

k nám ãasto chovají nepfiátelsky, navzdory

pomoci, jiÏ jim poskytujeme. A nemáme

v na‰ich srdcích dost místa pro bratry, jimÏ

jsme dovolili tak stra‰nû ublíÏit. 

KdyÏ jsem nav‰tívil Nové muzeum ‰oa

v Jeruzalémû v Izraeli, myslel jsem na ty

generace, které utváfiely evropskou kulturu.

Myslel jsem na to, Ïe Îidy a Ïidovství nelze

z této kultury odoperovat - ostatnû se to ne-

podafiilo ani nacistÛm. Myslel jsem na to,

Ïe pokud nebudeme bránit hodnoty, na nichÏ

na‰e civilizace vznikla, tak prostû zase ti‰e

zanikne. 

První a nejdÛleÏitûj‰í hodnotou na‰í civi-

lizace je svoboda. Jakmile opût dopustíme,

aby individuální svobodu vytlaãil duch

kolektivismu - a je úplnû jedno, zda pÛjde

o kolektivismus fa‰istick˘, komunistick˘,

islamistick˘, maoistick˘, kimirsenovsk˘

ãi nûjak˘ jin˘ - vydáme se cestou, která

mÛÏe vést k novému holocaustu. 

Vidûli jsme to v dokumentu âeské

televize o jednání na zámeãku Wannsee,

kde se nacistické ‰piãky radily, jak nejlépe

„zúfiadovat“ koneãné fie‰ení Ïidovské otázky.

Vzdûlaní, inteligentní lidé, vesmûs doktofii

práv, fie‰ili úkol v rámci plánovaného hospo-

dáfiství. Îe tím „úkolem“ byla co nejlevnûj‰í

a nejrychlej‰í smrt pro miliony lidí, to v deba-

tû témûfi nezaznûlo. 

A o to tady jde. Jakmile se ke slovu do-

stanou sociální inÏen˘fii, ty chladné, lidské,

nebo spí‰e nelidské kalkulaãky, svobodn˘

jedinec si nemÛÏe b˘t jist ani majetkem

ani Ïivotem. Neosobní ma‰inerie nemilo-

srdnû rozdrtí kaÏdého, kdo se jí postaví

do cesty. Vãetnû sv˘ch strÛjcÛ. 

Nenávist a závist jsou ‰patné, ale bohuÏel

nevym t̆itelné lidské vlastnosti. Skuteãná hrÛza

nastává teprve ve chvíli, kdy se lidé kvÛli

nenávisti a závisti vzdávají osobní svobody

ve jménu blaha kolektivu. ProtoÏe pak se k vlá-

dû s neúprosnou logikou dostávají pragma-

tiãtí technologové moci, pro nûÏ není lidsk˘

Ïivot niãím jin˘m neÏ políãkem statistiky. 

Onu smrtící statistiku nám pfiipomínají

památníky ‰oa. A pfiipomínají ji zdaleka

nejen ÎidÛm. KaÏd˘ z nás mÛÏe b˘t v bu-

doucnu na jejich místû. Pamatujme si, co zpÛ-

sobilo hrÛzy minulosti, bojujme aktivnû

s hrozbami souãasnosti, abychom se nemu-

seli bát budoucnosti.
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▼

Pfied více neÏ pÛlstoletím, 27. ledna 1945, byl osvobozen koncentraãní tábor Osvûtim,

místo nesdûliteln˘ch hrÛz a poníÏení. Ani synonym inferno nedokáÏe vystihnout v‰e, co se

pfiihodilo za ostnat˘mi dráty tohoto kousku zemû. My, ktefií jsme sem byli pfiivezeni ve vagonech

tak pfieplnûn˘ch, Ïe i ochránci zvífiat by se dnes hlasitû ohradili proti takov˘m podmínkám,

Ïijeme s Osvûtimí v hlavách i srdcích, je v nás, a neznám lék, kter˘ by nás toho zbavil.

Pro nikoho, kdo pro‰el rampou Ïelezniãní vleãky v Birkenau, není Osvûtim minulostí.

S touto zku‰eností proÏíváme cel˘ Ïivot. KaÏd˘ z nás, lhostejno ze které zemû sem pfii‰el,

si klade tr˘znivou otázku: Je spravedlivé, Ïe jsem pfieÏil právû já? Není snad svûdectví ãi kniha

pfieÏiv‰ích, ve kter˘ch by se tato muãivá otázka neopakovala.

Je zejména palãivá, kdyÏ vás po pfiíjezdu na rampu oddûlili od rodiãÛ, sourozencÛ,

pfiíbuzn˘ch… KdyÏ jsem pfii‰la do Osvûtimi, bylo mi tfiináct, maminku poslali na stranu

smrti, mne na stranu Ïivota. S tímto okamÏikem jsem se nikdy nesmífiila, tisíckrát jsem

se ptala sama sebe, zda jsem to mohla zmûnit. Bûhem pobytu v Birkenau jsem se v‰ak také

ãasto tázala, kdo je na tom lépe - ti, co uÏ nic nevûdí, ãi ti, ktefií zÛstali naÏivu. A také jsem

v sobû h˘ãkala nadûji, Ïe se stane zázrak. V tábofie kolovaly nejrÛznûj‰í povûsti, tfieba Ïe zrovna

v ten den, kdy jsme pfiijeli, nemûli esesáci zásoby smrtonosného plynu. KdyÏ jsme stáli

dlouhé hodiny na apelu, nedívala jsem se na zem, která mi pfiipadala jako hluboká propast,

ale k nebi. Na‰la jsem si mezi hvûzdiãkami tfii blikající svût˘lka a pfiesvûdãila sama sebe,

Ïe to je maminka, tatínek a já, a Ïe dokud svítí, tak v‰ichni Ïijeme. I kdyÏ to nedává smysl,

je‰tû dlouho po válce jsem je hledala a nena‰la, stejnû jako nikoho z na‰í velké rodiny.

Otázka, proã Ïiji právû já, se mi znovu vrátila, kdyÏ jsme ve snûhu a vûtru stály na apelu

a moje jediná blízká du‰e, která mi v Osvûtimi je‰tû zbyla, Erika Kohnová ze Îiliny,

se octla za mnou na konci fiady, kde vítr nejvíc profukoval na‰e chatrné obleãení. PoÏádala

mû, abych si na chvíli s ní vymûnila místo. Vzápûtí probíhala selekce, nevím podle jak˘ch

pravidel, a Eriku vytáhli z fiady. Co ji ãeká, vûdûla ona i já.

Dlouhou dobu po válce jsem s nik˘m nemohla mluvit o tom, co se stalo. Stejnû by mi nikdo,

kdo tam nebyl, neuvûfiil. Na‰e podlomené zdraví se u nûkoho dfiíve ãi pozdûji zotavovalo,

Pfiíspûvek Eriky Bezdíãkové:



Projev Jarmily BaláÏové:
Dûkuji za moÏnost pohovofiit zde na

téma: Vliv romského holocaustu na tfietí

generaci moravsk˘ch a ãesk˘ch RomÛ. 

Snad mû dostateãnû opravÀuje zmínit

nûkterá fakta související s genocidou

RomÛ kromû mého novináfiského interesu

o toto téma pfiedev‰ím skuteãnost, Ïe sama

pocházím po matce i otci k pÛvodním

moravsk˘ch RomÛm, ktefií byli ve své

podstatné vût‰inû vyvraÏdûni bûhem druhé

svûtové války. Chci zde velmi struãnû na-

stínit spí‰e psychologické a spoleãenské

dopady této tragédie neÏ napfiíklad histo-

rické. Pfiesto zaãnu jen velmi zhu‰tûn˘m

historick˘m pfiipomenutím, jeÏ je nutné,

neboÈ se o romském holocaustu, aÈ je jiÏ

toto pojmenování správné ãi nikoliv, jak

o tom pochybují nûktefií odborníci, hovofií

aÏ od druhé poloviny devadesát˘ch let,

a stále je‰tû ne vÏdy a v‰ude s patfiiãn˘m

respektem. I to je tfieba se zfiejmû uãit

a Romové samotní by mûli b˘t tûmi, kdo

tento politick˘ a spoleãensk˘ dialog mají

sledovat a komentovat, pfiípadnû uvádût

na pravou míru. 

Snaha umravnit, spoãítat, zavfiít nej-

dfiíve do pracovních a pak i jin˘ch táborÛ

onen „Cikánsk˘ zlofiád“, jak Romy ozna-

ãovala tehdej‰í politika, byla nastartována

paradoxnû jiÏ pfied vznikem protektorátu

âechy a Morava a nástupem fa‰ismu.

Protiromská opatfiení ze strany úfiadÛ

mûla dlouhou tradici, jeÏ pfiedcházela

období okupace ãesk˘ch zemí nacistick˘m

Nûmeckem. Zákonná opatfiení i praktické

provádûní této politiky vycházela pfiede-

v‰ím ze zákona ã. 117/27 Sb. z 15. 7. 1927

o potuln˘ch cikánech. Pak následovala celá

fiada jin˘ch opatfiení zostfiena fa‰ismem.

Díky zmínûnému zákonu se provedl sou-

pis RomÛ Ïijících na na‰em území, evidoval

14 tisíc RomÛ. 

V roce 1942 se tzv. cikánská otázka

blíÏila ke svému „koneãnému fie‰ení“.

Závûreãnou fází pak byl pro Romy v˘nos

H. Himmlera z 16. prosince 1942 o de-

portaci RomÛ do koncentraãního tábora

v Osvûtimi II - Birkenau. V̆ nos nafiizoval

pro v‰echny Cikány, cikánské mí‰ence

a nenûmecké pfiíslu‰níky romsk˘ch skupin

balkánského pÛvodu internaci v kon-

centraãním tábofie Osvûtim II - Birkenau.

Z ãesk˘ch zemí bylo dohromady do

Osvûtimi deportováno více neÏ 5500

osob. V Osvûtimi byli vûznûni ve zvlá‰tním

„cikánském tábofie“. Po válce se domÛ

vrátilo pouze asi 500 deportovan˘ch

ãesk˘ch RomÛ. Pováleãná romská populace

v âechách a na Moravû se následkem

nacistického „fie‰ení cikánské otázky“

sníÏila na asi 800 osob. 

Moje rodina patfiila k tûm, které ztratily

naprostou vût‰inu rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ.

Chci se zamûfiit na to, jak to ovlivnilo

nejen schopnost hovofiit o proÏit˘ch hrÛ-

zách s dûtmi a vnouãaty, tedy s druhou

a tfietí generací potomkÛ, ale také, jak se

dÛsledky této genocidy pÛvodních RomÛ

Ïijících v âechách a na Moravû podepsaly

na pietû v dne‰ních dnech. Po válce a odsu-

nu sudetsk˘ch NûmcÛ probíhal nejdfiíve

cílen˘ nábor státu, kter˘ potfieboval osídlit

pohraniãí a sehnat levnou pracovní sílu.

Tou byli Romové ze Slovenska. První

z nich pfiicházeli ve velk˘ch migraãních

vlnách v ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch

letech. Dal‰í pfiicházeli jiÏ sami za sv˘mi

pfiíbuzn˘mi. Devadesát procent RomÛ,

ktefií dnes Ïijí v âeské republice, mají

historické kofieny spjaty ze Slovenskem.

Tam k jejich genocidû bûhem války

nedocházelo. 

Mí prarodiãe, stejnû jako to znáte

napfiíklad z mnoha Ïidovsk˘ch rodin,

nebyli v naprosté vût‰inû schopni hovofiit

o hrÛzách proÏit˘ch za války. Obavy z toho,

Ïe by se situace s pronásledováním mohla

opakovat, vyústily v popírání romského

pÛvodu, mystifikaci s pÛvodem ma-

ìarsk˘m atd. I dne‰ní obavy RomÛ, proje-

vující se napfiíklad pfii sãítání lidu, pramení

z této doby. 

Dal‰ím velk˘m problémem se stala

ztráta matefiského jazyka. Star‰í lidé v ro-

dinû zahynuli, jazyk nemûl kdo pfiedávat.

Ti, ktefií pfieÏili, se zase snaÏili o to b˘t

co nejvíc „âechy“, a tak své dûti romsky

neuãili. 

Není tajemstvím, Ïe pÛvodní ãe‰tí

a morav‰tí Romové, v naprosté vût‰inû

usazení, postavili základ vzdûlání. To oni

a dnes i jejich potomci patfiili k tûm

vzdûlanûj‰ím ve své komunitû, dnes
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na‰e psychika, na‰e du‰e, jsou trvale poznamenány. Kdo se jednou díval na d˘mající komíny

Osvûtimi, je trvale nese v sobû. 

KdyÏ jsem osamûlá po válce bloudila a hledala, mûla jsem jediné pfiání: mít opût domov,

rodinu, blízké lidi. Proto jsem je‰tû takfika v nedospûlém vûku chtûla mít dûti. Mám tfii,

ale dlouhá léta jsem jim o tom, co se pfiihodilo, nevyprávûla. Jen stûÏí jsem vysvûtlovala,

proã nemají jako jiné dûti babiãku ani dûdeãka, sestfienice, bratrance, tety ani str˘ce.

Trvalo mi dlouho, neÏ jsem se odhodlala, teprve pfied ãtyfimi léty, vypravit se s nimi,

jiÏ dospûl˘mi, do Osvûtimi. U trosek krematoria jsme stáli u jednoho stromu, povûdûla jsem

jim, Ïe tady ve vûtvích, v ‰umûní listoví je hrob jejich dûdeãka a babiãky. Vyrostl z popele

z krematorií, kter˘ tady sonderkomando rozsypalo. Na zídku krematoria jsme poloÏili kamínky,

jiné hroby nemáme. Teprve zde bylo vyfiãeno v‰e, co jsem jim nedokázala dlouhá léta vyprávût. 

Se svojí minulostí Ïiji neustále a vím, Ïe vnímám a cítím jinak neÏ ti, které Osvûtim

nepotkal. A neustále si kladu otázku, zda se lidstvo z tûchto hrÛz pouãilo. Mnohdy se

obávám, Ïe nikoli.
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OâIMA DRUHÉ GENERACE
Byla jsem letos také pozvána spolu s jin˘mi, nejen z Terezínské iniciativy, na slavnostní setkání k uctûní Dne památky obûtí holocaustu

a pfiedcházení zloãinÛm proti lidskosti. Jsem z takzvané druhé generace, tedy dítû rodiãÛ pfieÏiv‰ích holocaust, narozená aÏ po válce.
KdyÏ jsem dostala od Nadaãního fondu obûtem holocaustu pozvánku, vzpomnûla jsem si na pfiede‰l˘ rok. Tehdy si nûktefií zúãastnûní
pamûtníci dodateãnû postûÏovali, Ïe vyslechli projevy senátorÛ, a kdyÏ do‰lo k pfiednesu vzpomínky na Osvûtim jedné z tûch, co v‰e
zaÏila, vût‰ina politikÛ ze sálu zmizela, a ona mluvila o holocaustu k tûm, ktefií pfieÏili...

Hned mû tedy popadla bojová nálada a pfiedstavovala jsem si, Ïe pokud by se toto znovu opakovalo, vybûhnu ze sálu a senátory
jdoucí do bufetu na káviãku zaÏenu zpût a pouãím je o dobr˘ch mravech a slu‰ném vychování. Ale k niãemu takovému nedo‰lo, protoÏe
v Rytífiském sále Vald‰tejnského paláce vládlo slavnostní ovzdu‰í. SenátorÛ tam sice moc nebylo, ale v‰ichni, ktefií se zúãastnili, tváfiili se
pfiátelsky, a nikdo neodcházel. 

Projevy pfiedsedy Senátu PâR pana Pfiemysla Sobotky i pfiedsedy vlády âR pana Mirka Topolánka byly zajímavé, krátké a trefné,
a tak dobfie pfiednesené, Ïe jsem i vûfiila, Ïe mluví upfiímnû a sami za sebe. Paní Jarmila BaláÏová, zastupující romskou komunitu,
a paní Erika Bezdíãková z Terezínské iniciativy, zastupující obûti holocaustu, pak vypovídaly skuteãnû od srdce. Krátké pfiestávky
mezi projevy byly pfiíjemnû vyplnûny krásn˘mi hudebními pfiíspûvky. 

Cestou domÛ jsem si v Lidov˘ch novinách pfieãetla moc hezk˘ ãlánek, kter˘ ke Dni holocaustu napsal pan Oldfiich Stránsk˘,
a veãer jsem se podívala na televizní zprávy âT 1, kde bylo setkání v Senátu komentováno. Doma jsem zapálila svíãku, jako to dûlala
moje máma, kdyÏ chtûla vzpomínkou uctít své rodiãe, sourozence a v‰echny pfiíbuzné a známé, ktefií byli zavraÏdûni. 

V sobotu 27. ledna v‰ak nebyla v Lidov˘ch novinách ani jediná zmínka o Mezinárodním dni památky obûtí holocaustu! 

Rozzlobilo mû to. Napsala jsem do redakce, Ïe nechápu, jak je moÏné se ani vûtou nezmínit o tomto datu a Ïe mohli alespoÀ uvefiejnit
projev pfiedsedy Senátu nebo pfiedsedy vlády. Oni z mé stíÏnosti vyÀali, co se jim hodilo, a uvefiejnili to v názorech ãtenáfiÛ jako reakci
na ãlánek Oldfiicha Stránského. Nakonec jsem docílila toho, Ïe mi jeden pracovník z dopisového oddûlení LN napsal, Ïe musí uznat,
Ïe moje „rozhofiãení je do jisté míry oprávnûné, ale omlouvá je jejich celková linie, jejíÏ souãástí je systematické mapování dÛleÏit˘ch
historick˘ch událostí ...“ 

Ano, vím, Ïe co svût svûtem bude, politici budou proná‰et vzletné projevy a nic, novináfii budou psát, co se jim právû hodí, a co se nehodí
vyzobou z kontextu. Ti, co pfieÏili holocaust, se budou pofiád snaÏit sdûlit mladé generaci své neuvûfiitelné záÏitky, protoÏe z uãebnic
dûjepisu se toho nikdo pfiíli‰ nedozví ...

Nevím, zda z pohledu druhé generace, urãitû v‰ak z pfiesvûdãení svého, prosím: Povídejte dál co nejvíc sv˘m dûtem a zejména
jejich dûtem! 

Va‰e vnouãata totiÏ mají uÏ to ‰tûstí, Ïe mají své babiãky a dûdeãky. Ty já jsem nikdy nepoznala.
Vûra Baumová

vysoko‰kolské elitû, která v‰ak utrpûla

obrovskou tragédií na svém sebevûdomí

a patfiiãnosti k romské minoritû. Z tûchto

jasn˘ch ztrát Romové postrádali inte-

lektuály, schopné hovofiit o tragédii RomÛ,

a snaÏit se tak vyprovokovat celospole-

ãenskou debatu na toto téma. Tito lidé

vyrostli aÏ ve tfietí generaci. Po pfievratu

v roce 1989 jim bylo vût‰inou kolem

‰estnácti aÏ dvaceti let. ¤ada z nich

dodnes participuje na pfiipomínání tûchto

událostí a diskusi nad osudem praseãáku

v Letech u Písku a rekreaãního stfiediska

v Hodonínû u Kun‰tátu - dvou cikánsk˘ch

táborÛ, o nichÏ se stále spekuluje, byly-li

ãi nikoliv tábory koncentraãními. 

NezmiÀovala jsem náhodou podíl slo-

vensk˘ch RomÛ na celkovém poãtu pfií-

slu‰níkÛ této minority Ïijících v âR dnes.

90 % z nich se tragédie pfiímo net˘kala, není

tedy divu, Ïe do Let nebo Hodonína

nejezdí v tak velkém poãtu a neúãastní se

v masovém mûfiítku i na celospoleãenské

debatû na toto téma. Tragédie spojená

s holocaustem stále zanechává své stopy,

a ani tfietí generace, byÈ je ve vyrovnávání

se s touto stinnou kapitolou dûjin nejdál,

tûchto stop není zbavena. 

I proto je tfieba podobn˘ch v˘znamn˘ch

dnÛ a semináfiÛ, jako je ten dne‰ní. 

Hudební pfiíspûvky pfiednesl houslista Miroslav Ambro‰. âlenky Terezínské iniciativy sledovaly jeho vystoupení s opravdov˘m zaujetím.
Foto na stranû 1-5: Matûj Stránsk˘
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HOLOCAUST JE ÎIDOVSKEJ V¯MYSL
Nevûfiíte? Jen se podívejte kolem sebe. Ko‰ile, kterou máte na sobû, byla vyrobená v Ïidovské továrnû; i kdyÏ nese nápis

„Made in China“ - je to Ïidovsk˘ podvod. Noviny, které dennû ãtete - kaÏdé dítû ví, Ïe patfií ÏidÛm, a Ïe tak mají moÏnost manipu-

lovat vefiejn˘m mínûním. ·ífií se po svûtû jako ‰tûnice a snaÏí se nenápadnû uchvátit moc. V samotném Izraeli Ïije pfies ‰est milionÛ

obyvatel, z toho vût‰ina ÏidÛ. Celkem jich je po svûtû 15 aÏ 20 milionÛ. Nás muslimÛ je jenom miliarda. NeÏ nás zniãí, musíme

vyhubit my je. 

Pfies ‰edesát svûtov˘ch „vûdcÛ“, vykfiiãen˘ch revizionistÛ z tfiiceti zemí bylo pozváno na konferenci v Teheránu. Konala se pod

zá‰titou Institutu pro politická a mezinárodní studia, souãásti íránského ministerstva zahraniãí. Iniciativa vy‰la od Jeho Excelence

prezidenta Ahmadinejada, kter˘, jak známo, uÏ pfied zapoãetím konference prohlásil holocaust za m˘tus a vyz˘val k vymazání

Izraele z povrchu zemû. Konference se konala v polovinû prosince 2006 a její úãastníci mûli za úkol zkoumat, zda vÛbec nûjak˘

holocaust a plynové komory existovaly a do jaké míry jde o propagandistick˘ humbuk. 

Kdo tedy jsou ti slavní vûdci? Kromû islámsk˘ch duchovních a uãencÛ, mezinárodních notorick˘ch rasistÛ, nacionalistÛ,

antisemitÛ a negacionistÛ ... také skupina ultraortodoxních ÏidÛ. 

V polovinû ãlensk˘ch zemí Evropské unie je popírání holocaustu protizákonné uÏ teì. Nûmecko navrhuje, aby se protizákonnost

popírání holocaustu stala souãástí právních systémÛ celé EU. Západ obecnû prohlásil teheránskou konferenci za ‰okující nepfiija-

telnou ohavnost. Spojené státy iniciovaly rezoluci pfiedloÏenou Valnému shromáÏdûní OSN, která popírání holocaustu odsuzuje;

rezoluce byla pfiijata jednomyslnû, s v˘jimkou Íránu. Odmítav˘ postoj demokratick˘ch i nûkter˘ch ménû demokratick˘ch státÛ

vÛãi fundamentalistickému islámu volajícímu po svaté válce je celkem jednoznaãn˘. Ov‰em nûkteré evropské státy s obchodními

zájmy v Iránu se vyjadfiují opatrnûji neÏ jiné, Rusko jedná o dodávce nukleárního zafiízení íránsk˘m elektrárnám a âína vydûlává

na prodeji bojov˘ch letadel a zaji‰Èuje si zásobování íránskou ropou. 

Muslimka Ayaan Hirsi, která Ïije v Evropû, a jíÏ se nad hlavou vzná‰í rozsudek smrti vyhlá‰en˘ radikálními islamisty, shrnula

situaci takto: „VyrÛstala jsem v arabské zemi a pamatuji, Ïe moji uãitelé, moje matka, na‰i sousedé mne dennû pfiesvûdãovali,

Ïe Ïidé jsou ‰patní, Ïe jsou zodpovûdní za smrt nemluvÀat, za války, za epidemie vãetnû AIDS, prostû za v‰echno zlo na této zemi.

Musela jsem se modlit k Alláhovi, aby Ïidy vym˘til. Pamatuji, Ïe dary islámsk˘ch filantropick˘ch organizací financujících stavby

me‰it, klinik ãi ‰kol, ‰ly ruku v ruce s antisemitskou propagandou. Kladu si otázku, proã Rijád, Káhira, Lahore, Chartúm, Djakarta

a ostatní neorganizují vzdorokonferenci zavrhující Ahmadinejada, proã se Islámská konference nevzpírá této perverzní lÏi

o holocaustu.“

Otázku osobní motivace nechme stranou. Je lhostejné, zda zde ãelíme Ïízni po moci, snahy o ‰ífiení vlivu mimo hranice Íránu,

ospravedlnûní nukleárního zbrojení, ãirého antisemitismu, snaze o zánik státu Izraele, anebo jakémukoliv jinému podnûtu. AÈ tak ãi

onak, protagonisté fundamentalistické politiky jsou pohánûni nenávistí a Ïidé, jako uÏ tolikrát v dûjinách, jsou ideálním terãem.

Nacisté by byli nad‰eni, jak po více neÏ ‰edesáti letech jejich propaganda nalézá úrodnou pÛdu.

Ov‰em participace ÏidÛ na teheránské konferenci je ztûlesnûním obscénnosti. Co si mohou slu‰ní lidé myslet a co cítit, kdyÏ se

dívají na snímky ukazující ultraortodoxní Ïidy, jak se objímají s Ahmadinejadem? Jako by se objímali s Hitlerem. Svût se vyjádfiil

více nebo ménû hlasitû vÛãi popírání holocaustu. Nemáme my morální povinnost hlasitû odsoudit Ïidy, ktefií se této ohavnosti

zúãastÀují? Nemáme povinnost se od nich vefiejnû distancovat?

Tom Luke  

P.S. Zmínka o fundamentalistick˘ch Ïidech mnû pfiipomíná vlastní záÏitek, kter˘ jsem popsal jinde: Individuum, o které jde, tvrdí,
Ïe Ïidé, ktefií byli nahnáni do plynov˘ch komor, byli „‰patní Ïidé“. TáÏi se, a co nemluvÀata, byli také „‰patní Ïidé“? NaãeÏ on:
Jak si dovolujete brát v potaz boÏí moudrost.

„Hele, Benjamine, já sem si vymyslel takovou novou hru.

Chce‰ si ji zahrát?“

„Proã ne, Ondro, ale vo co de?“

„Bude‰ na nûco myslet, a aÏ fieknu teì, tak ty fiekne‰ nûjak˘

dvoucifern˘ ãíslo. A pak ho fieknu já. Kdo fiekne vy‰‰í, vyhrává.

Zaãne‰ ty, protoÏe já sem si to vymyslel. Na co myslí‰?“

„Jak zejtra dopadne derby Sparta - Slavia.“

„To beru, to nebudou rozhodnû Ïádn˘ dvoucifern˘ ãísla.

Tak teì!“

„Sedumnáct!“

„Sedumdesát jedna! Vyhrál sem! Tak e‰tû jednou. Teì!“

„Osumdesát devût!“

„Devadesát osum! Dvû nula pro mû! E‰tû jednou, teì!“

„Devadesát devût!“

„To neplatí! Nech si ty sv˘ ‰pinav˘ Ïidovsk˘ triky!“

Pavel Stránsk˘

Nordická lest a Ïidovská chucpe



S proslul˘m vûdcem Zygmuntem Bauma-

nem jsme se v na‰em ãasopise uÏ seznámili.

Tento sociolog v Polsku narozen˘, ale od roku

1968 pÛsobící v emigraci v Anglii, je auto-

rem mnoha vûdeck˘ch prací o modernitû

a postmoderním svûtû, z nichÏ vût‰ina byla

pfieloÏena i do ãe‰tiny. V fiíjnu 2002 byl

Bauman poctûn hodností honoris causa

v oboru sociologie na Univerzitû Karlovû.

Na sklonku roku 2006 mu bylo udûleno

ocenûní Havlovou Vizí 97. V témÏ roce

vy‰la i jeho kniha Úvahy o postmoderní
dobû v Sociologickém nakladatelství

v Praze. Z té bychom chtûli uvést nûkteré

my‰lenky.

UÏ názvy jednotliv˘ch kapitol napoví-

dají, jak aktuální jsou jeho úvahy i pro nás.

- Spor o modernitu, Postmoderní osobnostní
vzorce, Postmoderní pfiíhody tûla, Mezi
námi neznám˘mi, Morálka bez etikety.

Poukazuje na ztrátu dÛvûry v projekty doko-

nalé spoleãnosti. Zejména se mu nelíbí

pfiesvûdãování státÛ o nutném pfiiná‰ení

obûtí kaÏdého obãana ve jménu budoucího

‰tûstí. Pochybuje o tom, zda po Osvûtimi,

Gulagu a Hiro‰imû je‰tû lze oslovovat civili-

zaci s jejími vymoÏenostmi vûdy a techniky

(mezi nûÏ patfií i cyklon B a atomová bomba),

a zda vûda vÛbec, a to i vãetnû vûd huma-

nitních, vedou k humanitû. Mluví o brutálním

probuzení ze sna, o vystfiízlivûní. Touto

otázkou se ostatnû zab˘vá uÏ i ve své knize

Modernita a holocaust. Tradiãní instituce

jako ‰kola, kasárna, nemocnice, ale i prÛmy-

slov˘ podnik nebo rÛzná lokální a sousedská

spoleãenství pfiiná‰ely urãit˘ fiád, pravidelnost

a spolehlivost. Modernita pfiinesla rozvolnûní

tûchto kolektivních struktur spolu se svo-

bodnou moÏností volby, ale i neurãitostí.

Z toho plyne postmoderní neklid a úporná

snaha splnit poÏadavek v˘konnosti. A zde

se objevuje i ãastá ztráta mravních ohledÛ,

jichÏ je tfieba se zbavit pfii realizaci vlastní

Ïivotní strategie. Lidé se stávají sbûraãi

proÏitkÛ a poÏitkÛ. Pfiesto autor dává pfiednost

orientaci ãlovûka na vychutnávání svûta

pfied manipulací svûtem. Typick˘m znakem

postmoderní doby je novodobé mûsto. Je to

velice rÛznorod˘ organismus, prostfiedí

jednûch je cizí jin˘m a míra rozvrstvení

odpovídá a urãuje i míru nepfiátelství a kri-

minality. Oázou bezpeãí v tomto rizikovém

prostoru je pak domov, vlastní individuální

domov, ohraniãen˘ proti v‰emu neznámému,

cizímu. 

Pocit jistého chaosu, neurãitosti a ne-

pfiedvídatelnosti vede lidi k hledání pravidel

jednání, a tím k etické sebedÛvûfie. Dfiíve

byly soudy o tom, co je dobré a co ‰patné,

vyhrazeny urãit˘m kategoriím lidí - filozofÛm,

soudcÛm, vychovatelÛm, kazatelÛm. Nynûj‰í

pojetí svobody a vlastní volby vyÏaduje

odpovûdnost a dodrÏování etického kodexu

od kaÏdého „obyãejného ãlovûka“.

Etikou a morálkou v postmoderní dobû

se Bauman zab˘vá velmi ‰iroce. Zakonãeme

informací o této jeho knize úvah právû citací

úvahy, kterou této problematice vûnuje:

Teprve dnes, kdy slábne tlak vnûj‰ího
donucení a kdy mizí autorita konvencí,
se lidem jejich vlastní ãiny jeví jako vûc
odpovûdné volby a jako vûc svûdomí
a mravní odpovûdnosti. Závratná promûnli-
vost v‰ech aspektÛ spoleãenského Ïivota
pfiiná‰í nepevnost a netrvalost a dokonce
snad i zánik standardÛ toho, „co je normální“,
jichÏ se kdysi pouÏívalo pfii potvrzování
lidové morální intuice. Dnes jsou lidé
vrÏeni do postmoderní spoleãnosti a musí
se podívat do tváfie vlastní mravní nezá-
vislosti a tedy vlastní mravní odpovûdnosti,
kterou jim nelze vzít, ale jíÏ se ani nemohou
zfiíci. Dává tak morálnímu subjektu ‰anci,
jakou dosud nikdy nemûl.

Eva ·tichová

„Jako chlapce by mû
zastfielili . . .“
(Vzpomínky Jaroslavy Skleniãkové)

Dne 23. listopadu loÀského roku se v Pa-

mátníku Lidice v budovû Lidické galerie

uskuteãnila prezentace kníÏky vzpomínek

Jaroslavy Skleniãkové, jíÏ jsem se také zú-

ãastnila, protoÏe se s autorkou jiÏ po léta

znám. Tuto zásluÏnou publikaci vydalo

v rámci projektu „Îivá pamûÈ“ naklada-

telství Prostor.

Ve zcela zaplnûném sále zaznûl nejdfiíve

pÛsobiv˘ melodram „Vzpomínky“, kter˘

na námût knihy sloÏil profesor HAMU

Eduard Dou‰a. Partituru skladby pak autorce

pfiedal jako osobní dar. (Poprvé zaznûla na

7. festivalu koncertních melodramÛ v roce

2004, kdy skladatel Jarãiny pamûti jiÏ znal.)

Podplukovník dr. Eduard Stehlík z Vo-

jenského historického ústavu, jehoÏ hlu-

bok˘ch znalostí si velmi váÏím, pak ho-

vofiil o politické situaci zemû po atentátu

na Heydricha a jeho souvislostech s lidickou

tragédií.

Osud Lidic je nám v‰em asi sdostatek

znám, pfiipomeÀme jen, Ïe 10. ãervna

1942 bylo u Horákova statku zastfieleno

173 muÏÛ, a Ïe ze 196 Ïen, deportovan˘ch

do koncentraãního tábora, se vrátilo 143,

a ze 105 lidick˘ch dûtí se po válce podafiilo

najít jen 17 ... - Ale my v‰ichni, ktefií jsme

pfieÏili holocaust, víme, Ïe osobní vzpo-

mínky na onu hrÛznou dobu mají docela

jinou váhu neÏ pouhá strohá ãísla.

Titul knihy je opravdu pfiíznaãn˘. Kdyby

se autorka nenarodila v bfieznu 1926,

ale o tfii mûsíce pozdûji, nebyla by podle

zrÛdné kategorizace nacistÛ Ïenou, ale dí-

tûtem, s malou nadûjí na pfieÏití. A kdyby

se narodila jako chlapec, byla by se v‰emi

muÏi od patnácti let zastfielena ...

Síla v˘povûdi J. Skleniãkové je v upfiím-

nosti, s jakou líãí cel˘ svÛj Ïivot. ·Èastné

pfiedváleãné dûtství s rodiãi (otec byl ‰éfku-

chafi) a star‰í sestrou v rodn˘ch Lidicích,

Luhaãovicích, v tatranském Novém Smo-

kovci, Hradci Králové a v Praze. NejpÛso-

bivûj‰í jsou ov‰em její vzpomínky na dlouhé

tfii roky strávené v koncentraãním tábofie

Ravensbrück, kde se octla s matkou a sestrou

i s ostatními lidick˘mi Ïenami, aniÏ by tu‰ila,

proã. Vypráví o tûÏké práci, o hladu, ale také

o pfiátelství a solidaritû, které jí pomáhaly

v‰e pfiekonat. Autorka se nevyh˘bá ani po-

váleãn˘m tûÏkostem, kdy musela bojovat

s nemocí, byrokracií i rÛzn˘mi pfiedsudky.

S láskou v‰ak líãí svÛj ‰Èastn˘ rodinn˘ Ïivot.

KníÏka „Jako chlapce by mû zastfielili“

stojí urãitû za pfieãtení.

Doris Grozdanoviãová 

Bylo by to k smíchu,
kdyby to nebylo k zlosti . . .
Michaela Vidláková

Pavel Stránsk˘ uÏ nûkolikrát popi-
soval nám aÏ smû‰nou ignoranci ame-
rick˘ch turistÛ v Terezínû. Setkala
jsem se s nûãím podobn˘m, ale ‰okovalo
mû to o to víc, Ïe se to net˘kalo fiado-
v˘ch turistÛ, ale instituce, která by mûla
b˘t nejkompetentnûj‰í, pokud jde o zna-
losti a informace o vûcech t˘kajících
se holocaustu. Ta instituce se jmenuje
United States Holocaust Museum, tedy
Muzeum Holocaustu ve Washingtonu.

Dostala se mi do rukou oficiální
„‰norovací“ ti‰tûná pozdravná kartiãka
(vlastní ji Petr Brod), kde je vyobrazena
odfiená dfievûná pohyblivá hraãka ve tvaru
mot˘la na koleãkách.

Vzadu pak vysvûtlující popis:
The wooden butterfly featured on this

card was made by an unknown prisoner
in the Theresienstadt ghetto. Inmates
secretly created and sent toys home to
their children. (Dfievûn˘ mot˘l vyobra-
zen˘ na této kartiãce byl vyroben
neznám˘m vûznûm terezínského ghetta.
VûzÀi tajnû vyrábûli a posílali hraãky
domÛ sv˘m dûtem).

Jak si to ten mal˘ Móricek ve Was-
hingtonu pfiedstavuje: dûtiãky byly
pûknû doma a tatínkové jim z Terezína
posílali hraãky!

bfiezen 2007 strana 7
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o postmoderní dobû
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Dagmar Lieblová

V minulém ãísle na‰eho ãasopisu byla

oti‰tûna pozvánka „Na snûm Terezínské
iniciativy - shromáÏdûní ãlenÛ TI“. MoÏná,

Ïe se vám to zdálo zvlá‰tní, moÏná, Ïe jste

si této neobvyklé formulace ani nev‰imli.

Zatím jsme pofiádali kaÏd˘ rok snûm, i kdyÏ

to stanovy TI vyslovenû nevyÏadují.

Na snûmu si vÏdy mûli v‰ichni povinnû

vyslechnout zprávy, které pfiedkládalo

pfiedsednictvo, a del‰í ãi krat‰í projevy

hostÛ. Na setkání a popovídání s pfiáteli,

které jsme nevidûli tfieba cel˘ rok, tak nezb˘valo dost ãasu.

Pfiedsednictvo TI tedy rozhodlo, Ïe v leto‰ním roce uspofiádáme

ménû formální shromáÏdûní bez obvykl˘ch zpráv a referátÛ,

abychom se mohli spí‰ radovat ze setkání s pfiáteli a pohovofiit

o vûcech, které nás zajímají. ProtoÏe v‰ak pfiece jen chceme,

aby ãlenové TI vûdûli, co se za cel˘ rok událo, dostávají se k vám

zprávy v této podobû. V klidu si je proãtûte a pfii na‰em setkání

v dubnu k nim samozfiejmû budete moci vyjádfiit svÛj názor.

Bûhem roku se VV i PTI zab˘valy postupnû úkoly, které
schválil loÀsk˘ snûm:

• V kvûtnu jsme obstarali autobusy a jeli do Terezína na tryznu,

na niÏ navazoval nesmírnû pÛsobiv˘ koncert v b˘valé jízdárnû.

• Dne 16. 10. se konaly vzpomínky na Novém Ïidovském hfibi-

tovû a u pamûtní desky u Parkhotelu.

• Pfiipravili jsme kaÏdoroãní vzpomínku na osud záfiijového

transportu dne 8. bfiezna.

• Úkol podporovat dle finanãních moÏností zájezdy ‰kol

do Terezína jsme mohli plnit díky grantÛm, které jsme dostali

od Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR, NFOH

a CC. Zájem ‰kol vzrÛstá a náklady se vzhledem ke zdraÏová-

ní pohonn˘ch hmot neustále zvy‰ují, takÏe na‰e vlastní pro-

stfiedky, které k tomuto úãelu mÛÏeme vynaloÏit, by na v‰e

zdaleka nestaãily. Na‰e podpora se v‰ak neomezuje pouze

na finanãní pfiíspûvky, ãlenové TI se podílejí na besedách

se studenty a úãastní se i semináfiÛ pro pedagogy, které Pa-

mátník Terezín kaÏdoroãnû pofiádá.

• Semináfie a besedy v Terezínû jsou jenom ãástí aktivit na‰ich

ãlenÛ. Mnozí se pravidelnû úãastní dal‰ích setkání a besed

v âesku i zahraniãí. V‰em patfií ná‰ dík i obdiv.

• Granty CC byly pravideln˘m tématem kaÏdé schÛze VV i PTI.

Jak víte, TI dostává od Claims Conference jiÏ fiadu let nûkolik

grantÛ, urãen˘ch v˘hradnû pro obûti holocaustu. Pfiedev‰ím to

je grant na Zdravotní fond, ze kterého vám Zlata Kopecká

vyplácí pfiíspûvky na léky, naslouchadla, br˘le, zdravotní

pomÛcky aj. Díky Îidovské obci v Praze, která nám poskytuje

zálohy, probíhala v uplynulém roce v˘plata pfiíspûvkÛ plynule.

Dal‰í granty jsou urãeny na domácí péãi; jsou to prostfiedky,

které CC získala od ‰v˘carsk˘ch poji‰Èoven a nûmecké vlády.

Pomoc pro pfieÏiv‰í zaji‰Èuje z tûchto grantÛ agentura Ezra,

ãást prostfiedkÛ dostaly pro zaji‰tûní domácí péãe pro pfieÏiv‰í

zatím také Ïidovské obce v Brnû a Ostravû. Doufáme, Ïe i dal‰ím

obcím, které poskytují nebo zaãnou poskytovat domácí péãi

pro pfieÏiv‰í, budeme moci z grantÛ CC

pfiispût. - Z prostfiedkÛ, které CC získala

od ‰v˘carsk˘ch bank, jsme uÏ dostali nûko-

lik grantÛ na naléhavou pomoc pfieÏiv‰ím.

V loÀském roce nastala komplikace v tom,

Ïe nám CC náhle sdûlila, Ïe v‰echny granty,

které jsme mûli na naléhavou pomoc pfii-

slíbené, musíme vyuÏít do konce roku

2006. Ve spolupráci s dr. Ryme‰ovou se

podafiilo zorganizovat rozsáhlou akci, pfii které

byla zájemcÛm poskytnuta signalizaãní

zafiízení, polohovací postele a dal‰í pomÛcky.

Podstatné pfiitom bylo to, Ïe nám ÎOP

opût vypomohla finanãnû a pomÛcky

mohly b˘t zakoupeny. CC nám pfied ãasem

dopisem oznámila, Ïe nám slíbené pro-

stfiedky posílá, ale v dobû, kdy pí‰i tuto

zprávu, je‰tû Ïádné dolary na ná‰ úãet nedo‰ly. Jistû v‰ak pfiijdou,

jako doposud vÏdycky. Domníváme se, Ïe tato akce podstatnû

usnadnila a zlep‰ila Ïivot pfieÏiv‰ím. Pokud máte s tûmito po-

mÛckami nûjakou zajímavou zku‰enost, napi‰te nám o ní a my

ji pfiedáme dále, aby CC vûdûla, jak jsou vûci poskytnuté z jejich

grantÛ uÏiteãné.

• Ná‰ ãasopis vychází a jeho obsah i vzhled se stále zlep‰uje.

Od loÀského snûmu vy‰la tfii ãísla, ãtvrté drÏíte právû v ruce.

Ohlasy na ãasopis jsou veskrze pozitivní, coÏ tû‰í nejen

redakãní radu, ale nás v‰echny.

Z úkolÛ, které nám uloÏil loÀsk˘ snûm, zÛstal nesplnûn˘

jen jeden: pfiedstavení opery Císafi Atlantidy se nekonalo, tedy

jsme ho nemohli nav‰tívit.

VV a PTI se zab˘valy i dal‰ími záleÏitostmi:
ShromáÏdûní v Senátu âR u pfiíleÏitosti Dne holocaustu

pfiipravoval sice NFOH a FÎO, ale my jsme mûli navrhnout ãleny

TI, ktefií budou na shromáÏdûní pozváni. ProtoÏe v‰ak byl poãet

pro TI omezen na 50 lidí, nemohlo se ani zdaleka dostat na v‰ech-

ny na‰e ãleny. Pro pfií‰tí rok bude dobré, kdyÏ se s pfiedstihem

pfiihlásí kanceláfii TI ti, kdo mají mimofiádn˘ zájem se shromáÏdûní

zúãastnit.

Podle potfieby projednávaly VV a PTI spolupráci s Památní-

kem Terezín, Institutem Terezínské iniciativy, Nadaãním fondem

pro obûti holocaustu.

Zahraniãní styky: 
Kontakty s na‰imi ãleny a pfiáteli v zahraniãí udrÏujeme pfie-

dev‰ím prostfiednictvím ãasopisu. 

Styky s organizacemi pfiátel Terezína v zahraniãí jako je Nie-
dersächsischer Verein zur Förderung von Theresienstadt, Aktion
Sühnezeichen, Brandenburger Verein zur Förderung von Theresi-
enstadt aj. trvají nadále. V roce 2005 jsme navázaly styk s nûmeckou

organizací Maximilian-Kolbe-Werk. Tato spoleãnost pozvala

v roce 2005 sedm a v loÀském roce 12 pfieÏiv‰ích na rekreaãní

pobyt. V minulém ãísle TI o tom vy‰el ãlánek. 

V nejbliÏ‰í dobû bude patrnû zaloÏen Nadaãní fond Centrum
Leo Baecka, jehoÏ cílem má b˘t vybudování vzdûlávacího

stfiediska v b˘val˘ch Podmokelsk˘ch kasárnách v Terezínû. - Nedávno

byla zaloÏena obecnû prospû‰ná spoleãnost TIMUC, která bude

usilovat o vybudování mezinárodního hudebního stfiediska v Tere-

zínû. S obûma tûmito nov˘mi subjekty jsme v kontaktu. Vzhledem

k tomu, Ïe jejich projekty odpovídají na‰im cílÛm, mÛÏeme jim

ZASE UBùHL ROK …



STAROST O FINANCE
Jaroslav Kraus

Finanãní komise pfiedsednictva sledovala v˘voj vydání a pfiíjmÛ kaÏdé ãtvrtletí

na základû úãetních v˘sledkÛ. Po mnoha konzultacích a jednáních s finanãními

odborníky, ktefií se i úãastnili jednání komise, bylo pfiedsednictvu doporuãeno

pfievést zdûdûné finance z termínovaného úãtu na tfii druhy podílov˘ch listÛ.

Zda byl v˘bûr správn˘, ukáÏe aÏ del‰í období.

Nûkterá stanoviska byla projednána na zasedání komise. Zúãastnila se jich také

úãetní Terezínské iniciativy Ing. Zoubková, se kterou bylo nutné projednat i nûkteré

nejasnosti.

V˘sledky hospodafiení Terezínské iniciativy za rok 2006 obsahuje zpráva na‰eho

hospodáfie, kter˘ do komise pfiiná‰í mnohé návrhy ve prospûch lep‰í péãe o finance

na‰eho sdruÏení.

Foto na stranû 8-9: Michal Stránsk˘
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Pavel Werner

NejdÛleÏitûj‰ím aktem bylo uloÏení ãásti dûdictví po Dr. Tomanovi do podílov˘ch

fondÛ. Celé dûdictví, uloÏené v âSOB, jsme rozdûlili na ãtyfii ãásti. Tu nejvût‰í jsme

ponechali v bance na termínovaném úãtu, zbytek se rozdûlil do tfií stejn˘ch ãástí.

Strategie uloÏení byla tato: Jeden díl do konzervativního fondu, zb˘vající dvû pak

do fondÛ akciov˘ch s rÛznou mírou rizik. Nutno dodat, Ïe první pololetí roku nevykazo-

valo pfiíli‰ lukrativní v˘voj. Situace na evropském - hlavnû nûmeckém - trhu se v‰ak

zaãala vyvíjet dobfie a kdyÏ jsem koncem roku nav‰tívil banku, zjistil jsem, Ïe okamÏitou

transakcí by bylo moÏné získat nemalé prostfiedky. ·lo o prodej podílÛ fondu evropsk˘ch

nemovitostí a nyní ãekáme na pfievod na ná‰ bûÏn˘ úãet v Komerãní bance, abychom

mohli ãástkou disponovat. Kladem celé operace je, Ïe ná‰ podíl zÛstal prodejem

nedotãen. Samozfiejmû investice do akciov˘ch fondÛ je vÏdy riziková, lze získat i ztratit,

nyní se nacházíme v etapû oÏivení mezinárodního trhu, coÏ je z pohledu investice

v˘hodné. Staãí v‰ak nûjak˘ problém a globalizovan˘ mezinárodní obchod se mÛÏe dostat

do recese, nefiku-li do krize. Proti tomu jsme se pojistili tím, Ïe na‰e investice je dlouho-

dobá - 4 aÏ 5 let.

Z pohledu v˘dajÛ se na‰e hospodafiení vyvíjelo bez vût‰ích problémÛ. Pro informaci na‰eho v˘konného v˘boru jsem vypracoval

pfiehled za léta 2002 aÏ 2006 a kupodivu, na‰e v˘daje se pohybují na témûfi stejn˘ch hodnotách, pouze v r. 2005 jsme vyboãili, neboÈ

ãástka, kterou jsme vûnovali zájezdÛm ‰kol do Terezína, pfiesáhla 900.000 Kã. Na druhé stranû jsme v‰ak získali granty v hodnotû pfies

700.000 Kã. Jde hlavnû o Ministerstvo ‰kolství a Claims Conference, která je nám v‰em známa nûkolikaletou podporou osobních

v˘dajÛ pfieÏiv‰ích za léky, br˘le, zubní náhrady, pomÛcky, naléhavou pomoc atd.

Podíváme-li se na v˘nosy uveden˘ch let 2002 aÏ 2006, tak pfiíspûvky na‰ich ãlenÛ poklesly v r. 2006 oproti 2002 o 33 %. V r. 2002

se vybralo 335.098 Kã, v r. 2006 to bylo 225.280 Kã. Nejvût‰í pokles zaznamenal v˘nos z úrokÛ, to zná kaÏd˘ z nás, pokud má nûco

uloÏeného v bance. JestliÏe jsme inkasovali v r. 2002 cca 350.000 Kã, pak v r. 2006 to bylo pouze 90.000 Kã. Tím, Ïe jsme investovali

do fondÛ, nelze se zv˘‰ením úrokÛ poãítat.

Pokud by nûkdo z na‰ich ãlenÛ mûl zájem o podrobnosti, rád poskytnu informace v na‰í kanceláfii v Jáchymovû ul. ã. 3. Je v‰ak

nutné náv‰tûvu pfiedem dohodnout.

ROK 2006 OâIMA HOSPODÁ¤E

poskytnout podporu, ov‰em jen morální. Finanãní pfiíspûvky

poskytovat nemÛÏeme. Toto stanovisko sdûlujeme i rÛzn˘m dal‰ím

ÏadatelÛm, ktefií stojí o na‰i podporu pro své projekty.

SchÛze v˘konného v˘boru a pfiedsednictva se uÏ mnoho let

konají pravidelnû jednou mûsíãnû, zpravidla první a tfietí úter˘

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

Pfiedsednictvo je v souãasné dobû osmnáctiãlenné. V komisích TI,

redakãní radû a poradním v˘boru pfieÏiv‰ích holocaust pracuje

dal‰ích více neÏ dvacet lidí. Nejsou sice nikde vidût, moÏná, Ïe o nich

ani nevíte, ale jejich ãinnost je dÛleÏitá pro nás v‰echny. Na tomto

místû bych jim v‰em chtûla podûkovat. Podûkování bych ráda vyjádfiila

také kanceláfii TI, ãlenÛm PTI, MUDr. Ryme‰ové, Zlatû Kopecké

za ãinnost v uplynulém roce. Velice si ceníme vstfiícnosti ÎOP,

Îidovského muzea i FÎO a doufáme, Ïe i v následujícím období

budou dále pokraãovat na‰e bezproblémové vztahy s Památníkem

Terezín, Institutem TI a NFOH. âlenÛm Terezínské iniciativy v âesku

i zahraniãí pfieji hodnû zdraví a tû‰ím se na setkání v dubnu.
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ZPRÁVA SOCIÁLNù ZDRAVOTNÍ KOMISE
Vûra Baumová

Terezínská iniciativa (TI) má i pro leto‰ní rok 2007 pfiislib nûkolika grantÛ z Claims Conference (CC) pro pomoc obûtem protiÏidovské

nacistické perzekuce. K Ïádn˘m podstatn˘m zmûnám v zavedené praxi sice nedochází, pfiesto bych ráda zopakovala fakta a vysvûtlila,

jak se nejlépe v moÏnosti pfiíspûvkÛ na zdravotní a sociální péãi orientovat. 

1) Zdravotní fond

TI má pro leto‰ní rok schválen od CC zdravotní grant opût ve v˘‰i 80 tis. USD. Praxe v pfiidûlování finanãních prostfiedkÛ klientÛm

byla jiÏ mnohokrát popsána. Îádosti o pfiíspûvek na léky, zdravotní pomÛcky apod., které pfiicházejí do sociálního oddûlení ÎOP

a splÀují platné podmínky, jsou prÛbûÏnû vyfiizovány. („Podmínky pro poskytování finanãní a materiální pomoci obûtem protiÏidovské

nacistické perzekuce“ byly v‰em ãlenÛm TI zaslány, pfiípadné informace poskytne paní Zlata Kopecká v sociálním oddûlení ÎOP, která

prÛbûh zdravotního grantu CC konkrétnû zaji‰Èuje.) Paní Kopecká pfiedává nûkteré Ïádosti klientÛ do komise zdravotního fondu a to v pfiípadû,

Ïe se nûjak vymykají pravidlÛm. Tfieba na pfiíspûvek na br˘le je nárok 1x za 2 roky. Pokud se v‰ak jedná o zmûnu dioptrií, proplácí se

pfiíspûvek na skla bez obrouãek. Komise se pravidelnû schází 1x za mûsíc. Chci vás ubezpeãit, Ïe ãlenové komise se snaÏí ve v‰ech pfiípadech

rozhodovat dle svého nejlep‰ího vûdomí a svûdomí. U kaÏdého klienta musí b˘t zfiejmé, Ïe má na ãerpání pfiíspûvku nárok. Proto, prosím,

dohlédnûte, aby na kopii receptu, pfiípadnû jiného dokumentu, bylo jasnû uvedeno jméno, pfiíjmení a rodné ãíslo, z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe se

nejedná o shodu jmen a pfiíspûvek je pro oprávnûného klienta. Pokud si necháte pfiedepsat br˘le pfiímo v optice, mÛÏe se stát, Ïe v˘‰e

uvedené náleÏitosti nejsou správnû napsány. Îádá-li klient poprvé o pfiíspûvek, je tfieba jak˘mkoliv zpÛsobem prokázat, Ïe je Ïidovská

obûÈ nacistické perzekuce. V nûkter˘ch pfiípadech nemusí b˘t jednoznaãné, pokud pouze nahlásí, Ïe je ãlenem Ïidovské obce, zejména

mimopraÏské, nebo Ïe má osvûdãení dle zákona 255/1964 Sb. V Ïádosti o pfiíspûvek na léky, zdravotní pomÛcky, pfiípadnû o‰etfiení

a lÛÏkovou péãi (s v˘jimkou neustále stejnû se opakujících lékÛ) byste velmi krátce mohli popsat, o co se jedná. Napfiíklad, pokud vám

lékafi pfiedepí‰e draÏ‰í zdravotní pomÛcku nebo platíte nadstandardní lÛÏkovou péãi, je lep‰í, kdyÏ k dodan˘m lékafisk˘m zprávám v nûkolika

vûtách vysvûtlíte svou zdravotní situaci. Pfiíspûvky jsou schvalovány na léky, nikoliv na potravinové pfiípravky, které lze volnû a v hojném

mnoÏství nakupovat v lékárnách. Jedná se zejména o doplÀky stravy, jako jsou vitamíny (pokud nejsou aplikovány injekãnû), preparáty

na klouby, hubnutí, prevenci apod. Vût‰inou se tyto doplÀky dají koupit i bez receptu. Také se, prosím, nezlobte, pokud vás poÏádáme

v nûkter˘ch pfiípadech o doplnûní Ïádosti, nebo ji nevyfiídíme kladnû. Jedná se z na‰í strany skuteãnû o snahu udrÏet stejná pravidla pro

v‰echny a zejména dodrÏet pravidla grantu CC. V prÛbûhu kaÏdého ãtvrtletí komise hodnotí v˘‰i ãerpan˘ch prostfiedkÛ a rozhoduje

o pfiípadn˘ch zmûnách ve vyplácení, tak aby grant byl vyãerpán do konce roku a souãasnû bylo vyfiízeno maximum Ïádosti za stejné

období. Stává se, Ïe komise zdravotního fondu projednává finanãnû nároãnûj‰í poÏadavek klienta, je-li to moÏné, snaÏí se v oprávnûn˘ch

pfiípadech jeho Ïádost pfiesunout ze zdravotního grantu CC na grant „naléhavé pomoci“ CC, kde je moÏné jednorázovû (1x za rok) pfiispût

také na léky, zdravotní pomÛcky apod. a to i vy‰‰í finanãní ãástkou, dále bod 2).

2) Naléhavá pomoc

TI dostala pro leto‰ní rok zatím ústní pfiíslib z CC na grant, kter˘ je urãen dle podmínek CC zejména na nutné nájemné, pfiestûhování,

pfiestavbu bytu, potravinovou pomoc a o‰acení, léky a zdravotní pomÛcky, lékafiskou péãi nehrazenou ze zdravotního poji‰tûní atd.

Îádosti je tfieba smûfiovat pfiímo do sekretariátu TI. O pfiidûlení finanãních pfiíspûvkÛ rozhoduje poradní v˘bor pfieÏiv‰ích holocaust

(PVPH), kter˘ je sloÏen z ãlenÛ TI. Tento v˘bor se schází na základû potfieby a projednává konkrétní Ïádosti klientÛ. Îadatel by mûl

uvést základní informace (kde byl bûhem holocaustu), aby bylo moÏné stanovit, zda má na pfiíspûvek nárok. Dále by se ve své Ïádosti

mûl vyjádfiit k potfiebû naléhavé pomoci a mûl by se zmínit o svém pfiíjmu, pfiípadnû majetku. Dobré je popsat, zda Ïije Ïadatel sám, pfiípadnû

se stará o invalidního partnera nebo dûti apod. Vûfite, Ïe nechceme nikoho kádrovat, ale jednak v podmínkách CC jsou informace

vyÏadovány a dále pro rozhodování v˘boru je nutné se seznámit se základními skuteãnostmi, aby tak pomoc klientÛm mohla b˘t spravedlivá

a cílená hlavnû pro ty, ktefií ji nejvíce potfiebují. V kaÏdém pfiípadû v‰ak odhoìte obavy a zbyteãnou skromnost, protoÏe tyto granty jsou

urãeny pro v‰echny pfieÏiv‰í holocaust a pokud byste nemohli sami Ïádost napsat, poÏádejte nûkoho ze sv˘ch znám˘ch nebo sociálních

pracovníkÛ, ktefií vás nav‰tûvují. Stejnû tak, pokud byste vûdûli o nûkom ze sv˘ch znám˘ch, kdo je v tûÏké sociálnû zdravotní situaci,

napi‰te Ïádost za nûho, nebo upozornûte sekretariát TI. V nejbliÏ‰í dobû pfiipravíme jednoduch˘ dotazník, kter˘ budete moci vyplnit

místo písemn˘ch Ïádostí. Tento dotazník bude k dispozici v sekretariátu TI a v sociálním oddûlení ÎOP, pfiípadnû po dohodû v sociálních

oddûleních mimopraÏsk˘ch obcí. 

TI získává z CC i granty na domácí péãi. V̆ ‰e grantÛ na naléhavou pomoc i domácí péãi b˘vá rÛzná, v prÛbûhu kaÏdého roku je CC

upfiesÀována. BohuÏel dochází ze strany CC k ãasovému prodlení nejen u konkrétních informací o grantech, ale zejména k pozdnímu

proplácení vydan˘ch prostfiedkÛ. Ke konci února 2007 napfiíklad TI nedostala z CC je‰tû poslední splátku (10 tis. USD) ze zdravotního

grantu a vût‰inu z vyplacen˘ch pfiíspûvkÛ na naléhavou pomoc i domácí péãi za rok 2006, pfiestoÏe v‰echny potfiebné zprávy vãetnû

konkrétního vyúãtování byly CC dodány. Tyto neustále se opakující problémy s faktick˘m uvolÀováním penûz velmi ztûÏují práci

sekretariátu TI a pfiedsedkyni TI Dagmar Lieblové.

Navíc jsou granty vÏdy ãasovû omezeny a TI mÛÏe finanãní pfiíspûvky vyplácet pouze díky spolupráci se ÎOP, která je ochotna

poskytovat krátkodobé pÛjãky. Také vyuÏíváme ochotné pomoci MUDr. Ryme‰ové, fieditelky agentury EZRA, pokud jde o rychlé

a konkrétní vyuÏití penûz pro domácí péãi klientÛ.

I pfies popsané potíÏe jsme rádi, Ïe mÛÏeme pomoci. PfiestoÏe jsme jen dobrovolní pracovníci TI, rádi pfiijmeme i va‰e pfiípadné

pfiipomínky ãi nápady.



Michaela Vidláková

Prací ve v˘chovné komisi TI se zab˘vá

Michaela Vidláková a Pavel Werner. V̆ -

chovná komise TI v‰ak v souãasné dobû

není komisí v pfiesném slova smyslu, nemáme

pravidelné schÛzky s ostatními spolupra-

covníky mimo TI, ale komunikujeme s nimi

podle aktuální potfieby. Na‰e ãinnost je sice

zamûfiena na v˘chovu a vzdûlání ãeské

mládeÏe, pokud jde o ‰oa, rasismus a anti-

semitismus, ale zab˘váme se pfiedev‰ím

tím, Ïe se snaÏíme získávat finanãní zdroje

na podporu tematick˘ch zájezdÛ ãesk˘ch

‰kol do Terezína a Ïe vedeme seznam pa-

mûtníkÛ ochotn˘ch k práci s mládeÏí, kter˘

poskytujeme Památníku Terezín a Vzdûlá-

vacímu centru Îidovského muzea, podle

potfieby pak i dal‰ím zájemcÛm a pro úãast

na nûkter˘ch dal‰ích akcích. 

Vlastní v˘chovu pak zaji‰Èují profe-

sionální organizace, v pfiípadû Památníku

Terezín na základû spoleãnû dohodnutého

programu, samozfiejmû ãasto s besedami

s jednotliv˘mi pamûtníky. Ov‰em mnozí pa-

mûtníci mají jiÏ svÛj okruh kontaktÛ a jejich

ãinnost pak probíhá i mimo rámec TI.

TakÏe nejvíce práce máme s psaním

Ïádostí o granty a následnû s podáním vy-

hodnocovací zprávy a s jejich vyúãtováním.

T̆ ká se to následujících grantÛ: Vzdûlávacího

grantu Claims Conference, grantu od NFOH

a od Ministerstva ‰kolství âR. Jenom díky

tûmto grantÛm mohou ãeské ‰koly nadále

v relativnû velkém poãtu nav‰tûvovat Pa-

mátník Terezín a zúãastÀovat se vzdûlávacího

programu a jsme tedy poskytovatelÛm

tûchto grantÛ velice vdûãni, Ïe projekt úspû‰nû

zapoãat˘ v r. 1999 mÛÏe nadále pokraãovat,

protoÏe z na‰ich finanãních zdrojÛ by to

bylo naprosto nemoÏné. 

V r. 2006 nav‰tívilo Památník Terezín

(s na‰ím pfiispûním) celkem 64 skupin

z ãesk˘ch ‰kol, cca 2250 úãastníkÛ.

Zájem ‰kol je velk˘, existuje jiÏ seznam

zájemcÛ na r. 2008, kter˘ je uÏ ze znaãné

ãásti naplnûn. Poãet náv‰tûv je totiÏ

limitován i personálními moÏnostmi

Památníku Terezín.
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KULTURNÍ KOMISE
V MINULÉM ROCE
Eva Herrmannová, Anna Hanusová

Kulturní komise TI pokraãovala
ve své ãinnosti, která spoãívá ve sledo-
vání kulturního dûní z na‰eho zájmového
okruhu. Nav‰tûvujeme rÛzné kulturní
akce, o nichÏ pak také referujeme v ãaso-
pise Terezínská iniciativa, pÛsobíme
obãas v rÛzn˘ch porotách a komisích
festivalÛ ãi pfiehlídek vûnovan˘ch
umûlcÛm, pronásledovan˘m za nacistické
okupace. O jedné z nich, která se konala
v záfií 2006 ve Schwerinu, psal ná‰ ãa-
sopis na s. 16 v ãísle 37.

V rámci na‰eho celostátního setkání
na sjezdu Terezínské iniciativy také jiÏ
nûkolik let pfiipravujeme spoleãnou
náv‰tûvu divadelního pfiedstavení -
vÏdy s pfiáním, aby se vám v‰em líbilo
a abychom si spoleãnû strávené chvíle
pfiíjemnû i kulturnû uÏili. 

ZároveÀ bychom chtûly podûkovat
vám v‰em, ktefií jste nám pfiitom pomáhali.

Zpráva v˘chovné
komise za rok 2006 UPLYNUL¯ ROK V ZRCADLE âASOPISU

Michal Stránsk˘

S trochou nezbytné nadsázky lze fiíci, Ïe ná‰ ãasopis je zrcadlem dûní v Terezínské

iniciativû. Nejen, Ïe pfiiná‰íme zprávy o v‰em, co se odehrává uvnitfi na‰eho sdruÏení,

ale autofii se vyjadfiují také k dal‰ím událostem, které vût‰inu z nás zajímají.

V ãasopise se snaÏíme uplatÀovat v‰echny Ïurnalistické Ïánry, které známe rovnûÏ

z vût‰ích a obecnûj‰ích ti‰tûn˘ch médií. A tak na na‰ich stránkách ãtete ãlánky, rozhovory,

fejetony, reportáÏe, obãas i ver‰e. Pomûrnû znaãnou pozornost vûnujeme fotografiím,

i kdyÏ ãasto nás trápí jejich nedostatek.

Pfied vydáním kaÏdého ãísla se schází redakãní rada, která urãuje pro pfiipravované

vydání témata jednotliv˘ch textÛ a Ïádá (s laskavostí sobû vlastní) autory o pfiíspûvky.

V̆ sledky na‰eho snaÏení posuzujte vy, ãtenáfii.

Od minulého snûmu do dne‰ního dne vy‰la ãtyfii dvacetistránková ãísla Terezínské

iniciativy. KdyÏ jsem loni psal podobnou zprávu redakãní rady, doufal jsem, Ïe vydání

ãtyfi ãísel bude trend a splnûn˘ vydavatelsk˘ cíl. Letos se nám jej podafiilo naplnit.

V kvûtnu 2006 vy‰lo 35. ãíslo. Z jeho titulní stránky se na nás díval Rudolf Pellar

a ãasopis byl z velké ãásti (10 tiskov˘ch stran) vûnován dubnovému snûmu. V tomto ãísle

jsme se v kulturní ãásti vûnovali Brundibárovi na zahraniãních scénách, recenzím nûkolika

kníÏek a také vzpomínce Jifiího Goldschmída na cestu do Osvûtimi. Vydání zdobil i rozhovor

s Fedorem Gálem.

36. ãíslo vy‰lo v záfií a byla v nûm oti‰tûna vzpomínka na velmi zdafiilé pfiedstavení

a koncert REKVIEM VZDORU - VERDI V TEREZÍNù. Rozhovorem Anny Lorencové se nám

zblízka pfiedstavila nûkter˘m lidem uÏ známá americká stipendistka Lisa Peschel. Velmi

dojemn˘ byl i oti‰tûn˘ SüsslandÛv dopis z kvûtna 1945. Úsmûvn˘, av‰ak pro nás tûÏko

uvûfiiteln˘ byl fejeton o chrabrém americkém náv‰tûvníkovi Terezína. 

Lednové ãíslo leto‰ního roku bylo tfiicáté sedmé v pofiadí a v reportáÏi se vûnovalo pietní

fiíjnové vzpomínce na zahájení transportÛ do LodÏe a Terezína. V tomto ãísle byly

zvefiejnûny a ãtenáfiskému zájmu i doporuãeny produkty nûkolika nakladatelství a za velmi

hezkou povaÏuji vzpomínku na první lásku v Terezínû z pera dne‰ní KaliforÀanky.

38. ãíslo Terezínské iniciativy drÏíte v ruce a vûfiím, Ïe se vám bude líbit, Ïe v nûm najdete

nûco zajímavého a Ïe se budete i s námi tû‰it na dal‰í vydání.



PhDr. Jan Munk, CSc. - fieditel Památníku Terezín

Uplynul dal‰í rok, ve kterém jsme si pfiipomnûli 65. v˘roãí

vzniku Ïidovského ghetta v Terezínû, ve kterém se podafiilo uspo-

fiádat nûkolik pozoruhodn˘ch akcí zv˘razÀujících památku tûch,

ktefií Terezínem pro‰li, nebo zde skonãili svÛj Ïivot. Byl to také rok,

kdy poprvé, samozfiejmû kromû mimofiádné situace po povodních,

do‰lo k celkovému poklesu náv‰tûvnosti.

Vzpomínková akce Jom Ha‰oa je pfiipomínkou obûtí holocaustu.

Je zaloÏena na skuteãnosti, Ïe za informacemi o milionech obûtí

jsou tragédie konkrétních lidí, ktefií mûli své soukromé osudy,

svá ‰tûstí i trápení, a ktefií byli zavraÏdûni zloãinnou ma‰inérií

nacistického Nûmecka. Za pfiítomnosti vrchního praÏského

a zemského rabína Karola E. Sidona bylo pfieãteno dal‰ích sto

jmen obûtí, jejichÏ Ïivot skonãil jiÏ v Terezínû.

Hlavní pfiipomínka utrpení terezínsk˘ch vûzÀÛ - Terezínská

tryzna - se konala za úãasti vrcholn˘ch pfiedstavitelÛ státu dne

21. kvûtna. Hlavní projev pfiednesl Jifií Havel, místopfiedseda

vlády âR. V tomto roce byla tryzna spojena s v˘znamnou kultur-

ní událostí. V odpoledních hodinách se v terezínské jízdárnû konal

jeden z koncertÛ PraÏského jara, provedení Defiant requiem.

Kompozice Verdiho hudby a vzpomínek úãastníkÛ terezínského

provedení bylo neobyãejnû emocionální a strhující vzpomínkou

na neobyãejnou stateãnost lidí, ktefií tváfií v tváfi smrti dokázali na-

studovat a provést skladbu, nároãnou i pro profesionální hudebníky

a dokázali pfiipomenout sobû, sv˘m spoluvûzÀÛm i sv˘m vrahÛm,

Ïe zúãtování v‰ech zloãinÛ je nevyhnutelné. Za pfiítomnosti první

dámy, paní Livie Klausové, skladbu provedl americk˘ dirigent

Murry Sidlin se sólisty, sborem a orchestrem Katolické univerzity

ve Washingtonu, roz‰ífien˘mi o soubor Virtuosi Pragenses.

V̆ znamnou akcí byl semináfi ministrÛ ‰kolství ãlensk˘ch zemí

Rady Evropy. Semináfi byl pfiipraven ve spolupráci s Ministerstvem

‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âeské republiky. Na tomto semináfii

byli úãastníci seznámeni se vzdûlávacími aktivitami v oblasti práce

s mlad˘mi lidmi i s jejich uãiteli. Seznámili se rovnûÏ s objekty,

areály a expozicemi Památníku, které slouÏí také jako v˘znamn˘

vzdûlávací nástroj a hlavní zdroj informací o genocidû ÎidÛ i perzekuci

politick˘ch oponentÛ nacismu a bojovníkÛ za svobodu a znovu-

obnovení demokratického âeskoslovenska. Semináfi povaÏuji za velmi

zdafiilou akci, která pfiispûla jak k dobré povûsti Památníku Terezín

v oblasti kulturních institucí zab˘vajících se nacistickou perzekucí

v dobû druhé svûtové války, tak i k dobré povûsti âeské republiky,

která podporuje pfiipomínání, v˘zkum i vzdûlávání v této oblasti.

Mnoho dal‰ích v˘znamn˘ch úkolÛ plnilo historické, doku-

mentaãní i sbírkové oddûlení. Nebudu se zab˘vat jednotliv˘mi

úkoly nebo prací jednotliv˘ch oddûlení. Bylo by toho mnoho.

Souhrnnû chci zdÛraznit pokraãující pfiípravné práce na digitali-

zaci evidenãních databází na‰ich sbírek - archivu, fotoarchivu,

knihovny i umûleck˘ch sbírek. Pfiesto, Ïe dosavadní v˘sledky

jsou v kontextu mnoha dal‰ích nároãn˘ch úkolÛ velmi dobré, bude

tfieba postup v této oblasti je‰tû více zrychlit. 

Nároãn˘ byl i ná‰ v˘stavní program. Za v‰echny pfiíleÏitostné

v˘stavy bych chtûl pfiipomenout autorskou v˘stavu Jifiího Sozanského

nazvanou „O svobodû“. K této v˘stavû byl vydán obsaÏn˘ katalog,

jehoÏ vydání finanãnû podpofiilo Ministerstvo kultury. V̆ stava

byla pfiíspûvkem k oslavû umûlcov˘ch ‰edesát˘ch narozenin a zároveÀ

dal‰ím poãinem ve více neÏ pûtadvacetileté spolupráci. 

Pozitivní v˘sledky byly rovnûÏ dosaÏeny díky obûtavé, cílevûdomé

a dlouhodobé práci v oblasti vzdûlávání. V loÀském roce se uskuteãni-

lo celkem pfies 200 semináfiÛ, kter˘ch se zúãastnilo 7 377 lidí. 126 tûchto

semináfiÛ byly jen jednodenní programy, ale 80 skupin absolvovalo

vícedenní programy, coÏ pfiedstavuje 2 569 osob. 

Velmi obtíÏné bylo plnûní úkolÛ v oblasti mezinárodní spolu-

práce. Nejvût‰í a nejsloÏitûj‰í byly úkoly, plynoucí z na‰eho

angaÏmá v organizaci „Task Force for International Cooperation

on Holocaust Education, Remembrance and Research“. Kromû

samotné úãasti na jednotliv˘ch pracovních jednáních bylo tfieba

zajistit v‰e potfiebné k tomu, aby âeská republika mohla v tomto

roce pfievzít pfiedsednictví. V podmínkách povolebních vyjedná-

vání a mûnících se vlád to byl velmi sloÏit˘ úkol, kter˘ se v‰ak

podafiilo velmi úspû‰nû splnit. Památník Terezín k tomuto v˘sledku

pfiispûl nemalou mûrou.

LoÀsk˘ rok oslavovalo Îidovské muzeum v Praze sté v˘roãí

svého vzniku. Památník Terezín k tomuto v˘znamnému v˘roãí

pfiispûl nûkolika akcemi. Kromû jiÏ zmínûného koncertu „Defiant

requiem“ to byla v˘tvarná v˘stava z prací E. F. Finkeho, G. Wolfa,

N. Trollera a O. Kaufmanna nazvaná „HitlerÛv dar ÎidÛm“, autorská

v˘stava Vavro Oravce a v˘stava, pfiipravená ve spolupráci s Îidovsk˘m

muzeem v Praze „Bedfiich Fritta“.

Souhrnn˘m kritériem úspû‰nosti práce Památníku je náv‰tûvnost.

Zmínil jsem jiÏ, Ïe v uplynulém roce do‰lo k mírnému sníÏení

poãtu náv‰tûvníkÛ. Pokusíme-li se zanalyzovat údaje o ná-

v‰tûvnosti trochu podrobnûji, vidíme, Ïe daleko více neÏ celková

náv‰tûvnost mûní se její struktura. Údaje o loÀském roce jsou

následující:

Malá pevnost:
celkem 235 540 náv‰tûvníkÛ, coÏ je o 12 596 ménû neÏ v r. 2005 -5,0%
cizinci 188 600, o 7 284 ménû neÏ v r. 2005 -3,7%
cizina mládeÏ 108 491, o 16 928 ménû neÏ v r. 2005 -13,5%
mládeÏ âR 43 582, o 2 234 ménû neÏ v r. 2005 -4,9%

Muzeum ghetta:
celkem 167 710 náv‰tûvníkÛ, coÏ je o 4 774 ménû neÏ v r. 2005 -2,8%
cizinci 122 380, o 6 377 ménû neÏ v r. 2005 -4,9%
cizina mládeÏ 73 629, o 1 413 více neÏ v roce 2005 1,9%
mládeÏ âR 37 022, o 2 998 více neÏ v roce 2005 8,8%

Magdeburská kasárna:
celkem 54 261 náv‰tûvníkÛ, coÏ je o 6 644 více neÏ v r. 2005 13,8%
cizina 39 940, o 5 273 více neÏ v r. 2005 5,2%
cizina mládeÏ 19 589, o 3 008 více neÏ v r. 2005 18,1%
mládeÏ âR 12 796, o 3 493 více neÏ v r. 2005 37,5%

Znamená to, Ïe prakticky kaÏd˘ nav‰tívil Malou pevnost, 70 %

z nich nav‰tívilo Muzeum ghetta a 22,6 % nav‰tívilo Magdeburská

kasárna. I kdyÏ v loÀském roce celkové poãty náv‰tûvníkÛ klesly,

probíhá proces postupného a dlouhodobého vyrovnávání zájmu

o na‰e hlavní objekty a expozice. To je pozitivní a o to se dlouho-

dobû snaÏíme. Pozitivní je rovnûÏ skuteãnost, Ïe rychleji tento

proces probíhá v kategorii ãeské mládeÏe. 

V závûru loÀského roku se podafiilo získat na Ministerstvu

kultury finanãní prostfiedky a uskuteãnit nákup domu v Dlouhé

ulici 17, ve kterém se ve dvorním traktu nachází modlitebna z doby

ghetta. Ochrana této v˘znamné památky byla také hlavním argu-

mentem pro nadfiízené orgány. Máme pfiipraven ideov˘ projekt na

vyuÏití tohoto objektu, ve kterém by mûly vzniknout pfiedev‰ím

uãebny a skladové prostory pro vzdûlávací oddûlení. 

Mohu konstatovat, Ïe pozitivní v˘sledky práce Památníku

Terezín jsou nepochybné a byly dosaÏeny díky usilovné práci

v‰ech pracovníkÛ Památníku. Je mou povinností podûkovat proto v‰em

sv˘m spolupracovníkÛm, ale na tomto místû chci podûkovat za trva-

lou a pro nás nedocenitelnou pomoc a podporu, kterou Terezínská

iniciativa a v‰ichni její ãlenové Památníku Terezín poskytují.

Bez va‰í podpory by takto dobré v˘sledky byly nemyslitelné.

Rok 2006 v Památníku Terezín
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Jana ·plíchalová, Leo Pavlát

V oddûlení holocaustu Îidovského muzea v Praze (ÎMP) pracovalo v roce 2006 pût odborn˘ch pracovnic, které prÛbûÏnû zaji‰Èovaly

jak bûÏnou agendu, tak neplánované úkoly. 

Projekt Pomozte pátrat po zmizel˘ch sousedech, zahájen˘ Îidovsk˘m muzeem v Praze v roce 2001, pokraãoval i v loÀském roce.

Na oddûlení holocaustu se obrátilo na 20 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 2006 byla v˘stava ÎMP Nalezené tváfie prezentována v muzeu

v Kutné Hofie, ve Velkém Mezifiíãí a v Tábofie. V̆ stava bude i v roce 2007 pfiedstavena na fiadû dal‰ích míst.

Oddûlení holocaustu ÎMP tak jako dfiíve spolupracovalo i v roce 2006 s fiadou institucí pfii pfiípravû jejich v˘stav - vyhledávalo potfiebné

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

PrÛbûÏnû byly vyhledávány informace z databáze obûtí pro v˘stavy a akce t˘kající se tór, které byly roce 1964 vyvezeny z âesko-

slovenska do Czech Memorial Scrolls Centre v Lond˘nû.

Projekt Transporty protektorátních ÎidÛ na v˘chod v roce 1941-1942 byl v roce 2006 jedním z hlavních v˘zkumn˘ch témat oddûlení

holocaustu. Cílem projektu je seznámit odbornou i laickou vefiejnost s problematikou ghett, pracovních i koncentraãních táborÛ a vyhla-

zovacích stfiedisek na území Estonska, Loty‰ska, Bûloruska a Polska. Je zamûfien na historii transportÛ vyslan˘ch z protektorátu

pfied 26. fiíjnem 1942, tj. pfied zahájením deportací do Osvûtimi.

Prvním v˘stupem projektu byla v dubnu 2005 v˘stava v Galerii Roberta Guttmanna nazvaná Od té doby vûfiím na osud... V̆ stava

zachytila osudy ãesk˘ch ÎidÛ deportovan˘ch v období mezi lednem a záfiím roku 1942 do Estonska a Loty‰ska. Téma se stalo dlouho-

dob˘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). V roce 2007 bude

v Galerii Roberta Guttmanna otevfiena dal‰í ãást v˘stavy, vûnovaná transportÛm do Polska. Tfietí díl v˘stavy v roce 2009 seznámí

náv‰tûvníky s osudem transportÛ smûfiujících do Bûloruska.

Ve‰keré archivní materiály, dokumenty, fotografie a v˘povûdi pamûtníkÛ, shromáÏdûné v rámci projektu, jsou k dispozici v oddûlení

holocaustu a budou po zpracování slouÏit badatelsk˘m úãelÛm, pfii pofiádání dal‰ích v˘stav, ale i pro mediální prezentaci. JiÏ bûhem

první v˘stavy kurátorka zaji‰Èovala komentovan˘ v˘klad pro ãetné skupiny studentÛ. Prohlídka 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 holocaustu ÎMP v roce 2006 zamûfiilo, byla literární tvorba Ïidovsk˘ch dûtí

v období protektorátu. Pro potfiebné roz‰ifiování klíãov˘ch hesel je dal‰ím zkouman˘m tématem sbírka Vzpomínek pamûtníkÛ holocaustu.

V rámci odborné ãinnosti ÎMP oddûlení 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, tranzitní ghetta v Polsku, ghetto v Rize, náv‰tûva Mezinárodního ãerveného kfiíÏe, Gideon Klein,
vzpomínky pamûtníkÛ, literární tvorba v Terezínû, smí‰ená manÏelství, hudba v Terezínû, po‰ta v Terezínû, divadlo v terezínském ghettu,
Petr Ginz, vztahy âechÛ, NûmcÛ a ÎidÛ v meziváleãné Praze, Îidé na Pardubicku, dûtské domovy a útulky v dobû 2. svûtové války,
emigrace pfied nástupem fa‰ismu.

Oddûlení holocaustu poskytlo ãetné konzultace historikÛm, ale i studentÛm, ktefií si vybrali holocaust za 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 pfiednesla pfiíspûvek na semináfii „Seminar for Staff Members of Holocaust Center, Museums and Memorials“ v Norimberku

a pfiíspûvek „Îidovsk˘ odboj ve vzpomínkách pamûtníkÛ“ na vûdecké konferenci Îidé v boji a odboji, Rezistence ãeskoslovensk˘ch

ÎidÛ v letech 2. svûtové války, kterou organizoval Historick˘ ústav AV âR Praha. Oddûlení holocaustu se podílelo na lektorování soutûÏních

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

Kromû tûchto ãinností oddûlení holocaustu ÎMP vyhledávalo informace a poskytovalo soupisy obûtí holocaustu z âech a Moravy

pro celou fiadu lokalit jako podklad pro budování památníkÛ, pro odborné publikace apod.

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 vyvraÏdûní

rodinného tábora v Osvûtimi a Jom ha-‰oa.

Pracovnice oddûlení byly pfiítomny pietnímu aktu v Sachsenhausenu k 61. v˘roãí osvobození.

Velmi bohatá byla spolupráce s hromadn˘mi sdûlovacími prostfiedky. ReÏisérka H. Tfie‰tíková natoãila rozhovor s Anitou Frankovou,

Annou Hyndrákovou a Tomanem Brodem pro dokumentární film z cyklu PamûÈ 20. století - Nesdûlitelné, pfiiná‰ející autentické vzpomínky

pamûtníkÛ, ktefií se pfiímo úãastnili událostí moderních dûjin ãeského národa.

Dále oddûlení spolupracovalo na pfiípravû dokumentárního filmu Kde domov mÛj? na téma ãesko-nûmeck˘ch vztahÛ, kter˘ podporovala

Federace Ïidovsk˘ch obcí. 

Pfiíspûvky k tematice holocaustu v denním tisku a rozhlase vytvofiil fieditel ÎMP Leo Pavlát, kter˘ se rovnûÏ podílel na pfiípravû

tfiíhodinového pofiadu na stanici Vltava pfii pfiíleÏitosti Dne památky obûtí holocaustu a pfiedcházení zloãinÛm proti lidskosti. 

Byly vyhledávány archivní materiály a fotografie pro francouzsko-nûmeck˘ dokumentární film Neblahá role âerveného kfiíÏe bûhem
války, a to ve spolupráci s Dr. Jifiím Kostou. 
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Vladimír Hanzel, Leo Pavlát

VKC ÎMP realizovalo v prÛbûhu roku pravidelné pfiedná‰ky

pro ‰koly vûnované antisemitismu a holocaustu a perzekuci ãesk˘ch

a moravsk˘ch ÎidÛ za druhé svûtové války. 

Ve spolupráci s Památníkem Terezín se v bfieznu uskuteãnily

dva tfiídenní semináfie pro 84 uãitelÛ na téma Jak uãit o holocaustu.

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

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

I v roce 2006 pokraãovala úspû‰ná spolupráce VKC s obãansk˘m

sdruÏením Zapomenutí na dal‰ím rozvoji a propagaci projektu

Zmizelí sousedé - Pocta dûtsk˘m obûtem holocaustu. Projekt

se zamûfiuje pfiedev‰ím na setkání nejmlad‰í a nejstar‰í generace.

Malá skupinka úãastníkÛ projektu vyhledá svûdky ãi pamûtníky

ve svém nejbliÏ‰ím okolí, ktefií mohou podat pfiímé svûdectví

o událostech holocaustu. Fakta doplnûná o objevy v místních

i ústfiedních archivech a o fotografie a dokumenty zpracovávají

v podobu písemnou, webov˘ch stránek, pamûtních plakátÛ atd.

V rámci II. fáze projektu nazvané Pocta dûtsk˘m obûtem holocaustu
tak postupnû vzniklo jiÏ devût pamûtních plakátÛ. V roce 2006

byla celá v˘stava pfieloÏena do angliãtiny (celkem 21 plakátÛ)

a prezentována poprvé u pfiíleÏitosti mezinárodního semináfie

evropsk˘ch ministrÛ ‰kolství Jak uãit o holocaustu v praÏském

Karolinu. Dvû novû vyrobené verze putují po USA, dal‰í dvû

nové v˘stavy typu roll up jiÏ o 20 panelech putují po evropsk˘ch

zemích (Polsko a Itálie).

Jedna ãeská verze je dlouhodobû zapÛjãena Nadaci Milana

·imeãky na Slovensku (inspiruje projekt Stratení susedia, kter˘ po-

stupnû vzniká ve Spi‰ské Nové Vsi, Liptovském Mikulá‰i, Seredi,

Detve, Banské ·tiavnici aj.). Vznikají nové místní práce (práce

Obchodní akademie v Chotûbofii dovedla tfii reprezentanty této

‰koly aÏ do Holocaust Muzea v Los Angeles), dále vzniká sborník

Jitãin pfiíbûh Z· HefimanÛv Mûstec, sborník SpoluÏáci Gymnázia

Mikulá‰ské nám. v Plzni a anglické mutace práce OA Chotûbofi

a Z· Litomy‰l. Je vyti‰tûna také nová nabídková skládaãka (model

v˘stavy) a katalog k anglické verzi projektu A Tribute to the Child
Holocaust Victims. Poprvé se vypravuje skupinka studentÛ

z Gymnázia Jana Jirsíka v âesk˘ch Budûjovicích do Izraele,

aby amatérsky natoãila v˘povûdi ãesko-Ïidovsk˘ch emigrantÛ.

Celkem pût kopií v˘stav putovalo do více neÏ 30 míst v âeské

a Slovenské republice. Dal‰í je trvale umístûna v Památníku

Terezín, jedna v prostorách úfiadu mûsta âeské Budûjovice a kopie

Pocta dûtsk˘m obûtem holocaustu (osm plakátÛ) je trvale zapÛjãena

novû otevfiené brnûnské poboãce VKC. 

V kvûtnu 2006 byla vernisáÏí v praÏském Karolinu zahájena

nová putovní v˘stava Vzdûlávacího a kulturního centra ÎMP

nazvaná Neztratit víru v ãlovûka... Protektorát oãima Ïidovsk˘ch
dûtí, která na 20 panelech pfiiná‰í pfiíbûhy ‰esti Ïidovsk˘ch dûtí

za druhé svûtové války i v období pováleãném. VyuÏívá zejména

dobov˘ch dokumentÛ (deníkÛ, korespondence, rodinn˘ch doku-

mentÛ, fotografií, dûtsk˘ch kreseb) a snaÏí se tak pfiedev‰ím mlad˘m

lidem ve vûku 13 - 19 let zprostfiedkovat seznámení s obdobím

perzekuce ãesk˘ch obãanÛ Ïidovského pÛvodu za druhé svûtové

války. Nedílnou souãástí celého projektu je rozvoj samostatné

interaktivní webové stránky, na kterou je postupnû umísÈována fiada

dokumentÛ z archivních fondÛ ÎMP, ale i metodika pro uãitele zá-

kladních a stfiedních ‰kol, jak s v˘stavou a s tématem holocaustu

vÛbec pracovat. Po úspû‰ném zahájení v Karolinu, jehoÏ souãástí

byla celá fiada doprovodn˘ch akcí (pravidelné besedy s pamûtníky

- nûkdej‰ími dûtmi, o nichÏ vypráví v˘stava, pravidelné projekce

filmov˘ch dokumentÛ, prezentace interaktivní webové stránky

vytvofiené k této v˘stavû) nav‰tívila v˘stava v roce 2006 dal‰í 4 místa

(Muzeum dûtské kresby Praha, Brno, PlzeÀ, Prostûjov). V souãasné

dobû je jiÏ její harmonogram naplnûn aÏ do ledna 2008.

V roce 2006 pokraãovaly putovní v˘stavy Anna Franková -
odkaz pro souãasnost a Pfiíbûh dûtí - kresby dûtí z terezínského
ghetta. V̆ stavy spoleãnû pofiádané Anne Frank House v Amsterdamu

a ÎMP se konaly na tfiech místech âeské republiky (Kutná Hora,

Kamenice nad Lipou a Brno). V̆ stavka Pfiíbûh Anny Frankové
byla zapÛjãená do Mûstské knihovny v Praze. Pfii této pfiíleÏitosti

se uskuteãnily v této knihovnû 2 besedy s pamûtníky. V˘stavka

laminovan˘ch dûtsk˘ch kreseb z Terezína byla zapÛjãena do muzea

v Hofiicích.

Projekt Umûní v mezních situacích je inspirován pfiíkladem dûtí

z koncentraãního tábora Terezín, které se za pomoci dospûl˘ch

vyrovnávaly umûleck˘m projevem s nesmírnû obtíÏnou situací

strana 14 bfiezen 2007

Ke 100. v˘roãí ÎMP v Praze âeská televize natoãila dokumentární film Sto neklidn˘ch rokÛ. Také oddûlení holocaustu se podílelo

na pfiípravû v˘bûrem archivních dokumentÛ a fotografií, poskytovalo konzultace a rozhovory. 

Sbírka vzpomínek pamûtníkÛ je vyuÏívána pfiedev‰ím badateli i institucemi ke studijním a publikaãním úãelÛm. Anonymizované

vzpomínky pamûtníkÛ uvefiejÀujeme ve spolupráci s ITI na internetov˘ch stránkách www.holocaust.cz. ÎPM navázalo spolupráci s dal‰ími

institucemi: âesk˘m rozhlasem, Ústavem pro soudobé dûjiny AV âR, Centrem orální historie, Vojensk˘m historick˘m ústavem AâR,

o.p.s. Îivá pamûÈ, o.s. Post Bellum, s nimiÏ zaloÏilo „Spoleãenství pamûti národa“. Cílem tohoto spojení je snaha systematicky

zpracovávat a archivovat vzpomínky ãeského národa 20. a 21. století za pouÏití metody „orální historie“.

V rámci pofiádání a inventarizace archivních dokumentÛ a fotografií získan˘ch v akci Pomozte pátrat po zmizel˘ch sousedech
bylo zpracováno 172 poloÏek. 

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. Pracovnice oddûlení souãasnû pokraãují v kontaktování pamûtníkÛ se Ïádostí o zapÛjãení dokumentÛ a fotografií.

Pokraãuje zpracování fotosbírky pamûtníkÛ holocaustu.

Téma holocaustu (‰oa) v ãinnosti Vzdûlávacího a kulturního centra
Îidovského muzea v Praze (VKC ÎMP) v roce 2006
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v terezínském ghettu. Souãástí projektu je prohlídka expozic kreseb

terezínsk˘ch dûtí v Pinkasovû synagoze vedená pamûtnicí, která

sama jako dítû byla vûznûna v Terezínû. Po prohlídce se studenti

prostfiednictvím vlastních v˘tvarn˘ch projevÛ vyjadfiují k tématÛm

rasové a náboÏenské sná‰enlivosti. 

Úspû‰nû pokraãoval interaktivní program urãen˘ pro stfiední

‰koly Holocaust v dokumentech, kter˘ vznikl ve spolupráci s Domem

Konference ve Wannsee a v jehoÏ rámci pût pracovních skupin

analyzuje dokumenty spojené s pûti fázemi holocaustu. V roce

2006 byly vyrobeny v˘pravné pracovní listy, které zohledÀují

pfiedev‰ím situaci v Protektorátu âechy a Morava. Tyto pracovní

listy získá kaÏdá ‰kola, která program ve VKC absolvuje.

Program Hanin kuffiík nabízí pfiehled základních údajÛ o pro-

tiÏidovsk˘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.

U pfiíleÏitosti Mezinárodního dne památky obûtí holocaustu

a pfiedcházení zloãinÛm proti lidskosti se ve spolupráci s Mûstskou

ãástí Praha 7 uskuteãnil komponovan˘ pofiad pro nûkolik desítek

ÏákÛ v Biu Oko a ve spolupráci s Informaãním centrem OSN

probûhly dvû besedy s pamûtníky, projekce filmÛ k projektu

Zmizelí sousedé a dílna Hanin kuffiík.
Z nov˘ch projektÛ: v záfií byl v Amsterdamu zahájen meziná-

rodní projekt Free2Choose (Meze svobody) koordinovan˘

Domem Anny Frankové v Amsterdamu, kter˘ je financován EU

a úãastní se ho 11 evropsk˘ch zemí. Z âeské republiky se projektu

úãastní vedle Îidovského muzea v Praze spoleãnost âlovûk v tísni.

Zástupci VKC vystoupili na rÛzn˘ch semináfiích a konferencích,

kde prezentovali zpÛsob, jak˘m vzdûlává o holocaustu (konference

Rubikova kostka: multikulturalita, kter˘ pofiádalo hl. m. Praha;

pfiíspûvek na semináfii Já a ty pro uãitele stfiedních ‰kol, kter˘ po-

fiádala Spoleãnost kfiesÈanÛ a ÎidÛ a VKC; semináfi pro studenty

UK v rámci dal‰ího roãníku pregraduálního studia Vzdûlávání
k multikulturní toleranci a mediální gramotnosti, kter˘ pofiádá

UK v Praze - Stfiedisko pro v˘chovu k lidsk˘m právÛm EIS; dílna

Hanin kuffiík v rámci dvouletého cyklu Pedagogické fakulty

Univerzity Palackého v Olomouci „Centrum inovativního vzdû-

lávání /CIV/: Roz‰ífiení profesních kompetencí budoucích a stávají-

cích uãitelÛ pomocí deseti nov˘ch v˘ukov˘ch modulÛ“ a dal‰í).

VKC spolupracovalo také na pfiípravû nûkolika televizních

pofiadÛ: pfiipravilo podklady a historické fotodokumenty pro pofiad

âeské televize Pomáhejme si ã. 18 (natáãeno 6. 10. a vysíláno

10. 11. 2006, úãastnily se dûti z Hefimanova Mûstce zapojené do

projektu Zmizelí sousedé a historiãka a pamûtnice Anita Franková).

Vedle toho spolupracovalo na vzniku pûtidílného seriálu reÏisérky

Olgy Struskové, kter˘ bude odvysílán âeskou televizí v roce 2007

a kter˘ mapuje metody, jak˘m se v âR vzdûlává o holocaustu.

Bûhem roku 2006 probûhlo ve VKC ÎMP 20 kulturních veãerÛ

na téma holocaust. 

Pfiedná‰ky

PhDr. Richard Seemann - k 65. v˘roãí zahájení transportÛ

do lodÏského ghetta, které byly vypraveny z Prahy ve dnech

19. fiíjna aÏ 30. listopadu 1941; Prof. MUDr. Tomá‰ Radil, DrSc.,

z Fyziologického ústavu AV âR - „Historická anal˘za antisemitismu:
Ke globalizaci antisemitismu“ z cyklu Etická filozofie holocaustu;

b˘val˘ fieditel VKC ÎMP PhDr. Milo‰ Pojar a Bc. Lenka ·indeláfiová,

absolventka Fakulty humanitních studií UK - „Sophie Scholl
a antinacistická skupina Bílá rÛÏe“: pfiedná‰ka doplnûná projekcí

fotografií; hobojistka Prof. Susan Eishand z USA - Hudba holo-
caustu: o hudbû v koncentraãních táborech, Ïenském orchestru

v Osvûtimi a Marii Mandl; Anna Hájková z Institutu Terezínské

iniciativy - Benjamin Murmelstein: legendy a realita.

Prezentace 

„Pevnost mého mládí“ - nové vydání knihy vzpomínek Jany

Renée Friesové, publikace vy‰la v roce 2005 v nakladatelství

Jaroslavy Poberové; „Osvûtim“ - ãesk˘ pfieklad knihy historikÛ

Roberta Jana van Pelta a Deborah Dworkové z USA. Knihu o historii

Osvûtimi od XIII. do XX. století vydalo nakladatelství Argo

v roce 2006; „Nationalsozialistische Judenverfolgung im Reichsgau
Sudetenland 1938-1945“ - kniha nûmeckého historika Dr. Jörga

Osterloha z Friedrich-Schiller-Universität v Jenû. Rozsáhlá studie,

v níÏ se autor zevrubnû vûnuje problematice pronásledování ÎidÛ

v ¤í‰ské Ïupû Sudety v letech 1938-1945, byla vydána vûdeck˘m

institutem pro v˘zkum ãesk˘ch zemí Collegium Carolinum

v Mnichovû v nakladatelství R. Oldenbourg Verlag za podpory

âesko-nûmeckého fondu budoucnosti a Institutu Terezínské

iniciativy; „Doufám, dokud d˘chám“ - kniha Mgr. Vûry Vlãkové,

historiãky a pfiekladatelky, s pfiíbûhy Ïen, které pfieÏily holocaust:

Evy Reichové-Zelené, Vûry Löwenbachové-Feldmanové, Marie

Spitzové-Vítovcové a Evy Hejzlarové-Koubkové. Mgr. Vûra

Vlãková knihu vydala za podpory Nadací mûsta Náchoda a âeské

Skalice; Jaroslava Krejsová, Zdenûk Krejsa: Pfies Volary pfie‰la
smrt - pochod smrti oãima pamûtníkÛ - kniha obsahující doku-

menty a svûdectví o pochodu 600 Ïen mnoha národností z nû-

meckého koncentraãního tábora Helmbrechts. 95 z nich je pochováno

na Ïidovském hfibitovû ve Volarech. 

V˘stavy

„Sny o mrtv˘ch“ - v˘stava monotypÛ v˘tvarnice Jany Dubové

/1926/. Díla vznikala od roku 2004 k uctûní památky nejen

vyvraÏdûné rodiny a pfiátel autorky, ale v‰ech obûtí holocaustu.

„I have not seen a butterfly around here...“ - v˘stava ãernobíl˘ch

fotografií Rosy Revsin, argentinské fotografky a v˘tvarnice.

Fotografie byly inspirovány poezií terezínsk˘ch dûtí; Ghetto
Terezín - v˘stava fotografií Petra Holubce, souboru ãernobíl˘ch

i barevn˘ch snímkÛ vytvofien˘ch v letech 2004 - 2005. Autor

se zamûfiil na prázdné budovy b˘valého ghetta, na tich˘ pohyb

v uzavfien˘ch a nepfiístupn˘ch prostorách.

Filmové projekce

„Zrozen z popela“ - film Avrahama Harshaloma, kter˘ doku-

mentuje typick˘ pfiíbûh ãlovûka své generace, kter˘ pfieÏil holocaust.

Popisuje návrat ke kofienÛm ve v˘chodní Evropû, pováleãná léta a od-

chod do Izraele v roce 1948 vãetnû jeho úãasti v arabsko-izraelsk˘ch

váleãn˘ch konfliktech jako letce; Co se skr˘vá za Lidicemi? - ukázky

z dokumentárních filmÛ a beseda s reÏisérem-dokumentaristou

a autorem multivizí nové multimediální expozice v Muzeu

památníku Lidice Pavlem ·tinglem, kter˘ se dlouhodobû zab˘vá

vyuÏíváním dokumentárních filmÛ k v˘uce historie s dÛrazem na

témata holocaustu; 2x kniha Ïivota - uvedení nového DVD za

úãasti jeho autora, reÏiséra Pavla ·tingla, spojené s projekcí nové

verze snímku „O zlém snu“, s debatou o moÏnostech vyuÏití ▼
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DVD a s diskusí o metodice vyuÏívání multimediálních pomÛcek

ve v˘uce dûjepisu.

Diskusní veãery

Îidovsk˘ odboj za druhé svûtové války - fieditelka Institutu

Terezínské iniciativy PhDr. Jaroslava Milotová, CSc., Prof. PhDr.

Jifií Franûk a ãlenové odboje Bedfiich Kopold a MUDr. Gustav

Winter; Zahraniãní odboj a úãast Ïidovsk˘ch vojákÛ - generál

MUDr. Josef Hercz, místopfiedseda âsl. obce legionáfiské, generál

Antonín ·paãek, pfiedseda âsl. obce legionáfiské, a plukovník

Václav Straka; „Neztratit víru v ãlovûka... Protektorát oãima
Ïidovsk˘ch dûtí“ - beseda s tûmi, jejichÏ osudy jsou obsahem

putovní v˘stavy VKC ÎMP, RÛÏenou Blechovou, Evou Erbenovou,

Helgou Ho‰kovou, Alicí Klímovou, Chavou Pressburger, Martinem

Glasem a Pavlem Wernerem; Divadlo v Terezínû 1945-2006.
I. ãást: Psychologick˘ útûk, posila identity a Divadlo v Terezínû
1945 - 2006. II. ãást: „normalizace“ nenormálního Ïivotního
prostfiedí, udrÏování pout mezi minulostí a budoucností - besedy

s americkou badatelkou Lisou Peschel zaloÏené na rozhovorech

a archivních svûdectvích. Romsk˘ a Ïidovsk˘ holocaust oãima tfietí
generace - pfiedná‰ka PhDr. Jany Horváthové, fieditelky Muzea romské

kultury v Brnû, spojená s besedou o historii holocaustu, jeho pfii-

jímání i popírání v souãasnosti, o odkazu pfieÏiv‰ích pro generaci

vnukÛ - pfiipraveno ve spolupráci s obãansk˘m sdruÏením Romea.

V brnûnské poboãce Vzdûlávacího a kulturního centra ÎMP,

která byla slavnostnû otevfiena 20. záfií 2006, rovnûÏ pfiipravili

pro Ïáky a studenty dílny zamûfiené na holocaust (Holocaust

v dokumentech, Hanin kuffiík) a besedy s pamûtníky. V listopadu

probûhla vernisáÏ v˘stavy Dûvãata z pokoje 28 L410 Terezín.

V˘stava vznikla péãí nûmecké novináfiky a reportérky Hannelore

Brenner-Wonschick, která na základû osobních vzpomínek

Ïen vûznûn˘ch v mládí v Terezínû vydala v Nûmecku stejno-

jmennou knihu, doplnûnou dochovan˘mi dokumentárními

materiály. V rámci vzdûlávacích programÛ byla k této v˘stavû

pfiipravena komentovaná prohlídka.

O dal‰ích projektech a ãinnosti Institutu Terezínské iniciativy v roce 2006

Jaroslava Milotová, fieditelka

Pro ãleny Terezínské iniciativy je z mnoha projektÛ, na kter˘ch Institut Terezínské iniciativy v minulém roce pracoval, nepochybnû

nejzajímavûj‰í projekt Terezínské album, o nûmÏ bude v nûkterém z pfií‰tích ãísel na stránkách tohoto ãasopisu referovat v souvislosti

s vefiejn˘m pfiipomínáním obûtí holocaustu na Jom ha-‰oa Michal Frankl. JelikoÏ Institut Terezínské iniciativy kaÏd˘ rok realizuje deset

a více projektÛ, chceme alespoÀ v krátkém pfiehledu informovat ãleny Terezínské iniciativy o nûkter˘ch z dal‰ích projektÛ, na kter˘ch

jsme v minulém roce pracovali.

JiÏ v roce 1994 byla díky finanãní podpofie Ministerstva zahraniãních vûcí Spolkové republiky Nûmecko, která i nadále zÛstává

hlavním podporovatelem ãinnosti Institutu Terezínské iniciativy, zaloÏena roãenka Terezínské studie a dokumenty, jeÏ od roku 1996 vychází

pravidelnû ve dvou jazykov˘ch verzích - ãesky a nûmecky. Za tfiináct let, které uplynuly od jejího zaloÏení, bylo v roãence uvefiejnûno

na 425 studií, ãlánkÛ a esejí od více neÏ 130 ãesk˘ch, izraelsk˘ch, slovensk˘ch, nûmeck˘ch, rakousk˘ch, americk˘ch a dal‰ích autorÛ.

Vzhledem ke kvalitû uvefiejÀovan˘ch pfiíspûvkÛ si roãenka v zahraniãí získala povûst prestiÏního periodika, ãesk˘mi odborníky je pak

povaÏována za vÛbec nejlep‰í sborník, kter˘ v âeské republice na téma Terezín a holocaust vychází. Zatímco úãelem nûmecké jazykové

verze roãenky je zprostfiedkovávat zahraniãní odborné vefiejnosti aktuální v˘sledky mezinárodního bádání o Terezínu a „koneãném

fie‰ení Ïidovské otázky“ v âechách a na Moravû, u verze ãeské kladou její editofii dÛraz na to, umoÏnit domácí odborné i laické

vefiejnosti seznámit se alespoÀ s dílãími v˘sledky souãasn˘ch mezinárodnû respektovan˘ch znalcÛ dûjin holocaustu a dûjin nacionálního

socialismu. S tímto zámûrem pfiistupovali editofii i k sestavení sborníku Terezínské studie a dokumenty 2006. V jedenáctém svazku

jeho ãeské verze ãtenáfii budou mít moÏnost seznámit se se studiemi Susanne Heimové, Sandry Alfersové,Wolfa Grunera, Michaela

Wögerbauera, jejichÏ práce jsme jiÏ na stránkách sborníku v minul˘ch letech publikovali, novû pak s pracemi známého izraelsko-rakouského

spisovatele a esejisty Dorona Rabinovice ãi pfiedního znalce problematiky arizace Ïidovského majetku nûmeckého historika Franka

Bajohra, dále napfi. Lisy Peschel, Kathariny Wessely, Andrease Mixe, Roberta Sommera nebo také b˘valého terezínského vûznû

MUDr. Franti‰ka Basse. Ke zv˘‰ení propagace roãenky Terezínské studie a dokumenty v zahraniãí, ale i ke zlep‰ení pfiístupu

k ní nepochybnû pfiispûje i na‰e zapojení se do „Central and Eastern European Online Library“ sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem,

se kterou jsem vloni uzavfieli smlouvu.

Vydavatelská a publikaãní ãinnost Institutu Terezínské iniciativy se v minulém roce neomezila jen na pfiípravu na‰eho sborníku.

Ve spolupráci s námi pfiipravila odborná asistentka Pedagogické fakulty univerzity v Liberci Dana Kasperová rukopis monografie

„V˘chova a vzdûlávání Ïidovsk˘ch dûtí v Protektorátu âechy a Morava a v ghettu Terezín“. Tuto monografii chceme vydat v roce 2007

v rámci ediãní fiady „KniÏnice Institutu Terezínské iniciativy“, a to jako její ‰est˘ svazek. Práce bude pfiedev‰ím urãena uãitelÛm

stfiedních a základních ‰kol, jimÏ by mûla pomoci pfii zkvalitnûní v˘uky dûjin holocaustu. Toto v‰ak je jen jedna z fiady aktivit Institutu,

které vyvíjíme v oblasti vzdûlávání o holocaustu a pfiipomínání jeho obûtí. Dlouhodobû mezi nû patfií projekt www.holocaust.cz.

KdyÏ byl v roce 2001 zprovoznûn tento internetov˘ portál, pohyboval se poãet náv‰tûv na nûm kolem deseti tisíc mûsíãnû. Od té doby

mûsíãní náv‰tûvnost vzrostla více neÏ osmkrát, nejvy‰‰í poãet náv‰tûv dosaÏen˘ bûhem jednoho mûsíce ãinil 85 tisíc, za dobu od bfiezna

2006 do ledna tohoto roku se na tûchto stránkách uskuteãnilo 537 585 náv‰tûv. Tato ãísla svûdãí o tom, Ïe je trval˘ zájem o pfiehledné

informace o dûjinách holocaustu, koncentraãních táborÛ a ghett, vzpomínky pfieÏiv‰ích, recenze publikací a dal‰í rubriky, jejichÏ obsah

je neustále aktualizován a doplÀován, a Ïe internetov˘ portál www.holocaust.cz plní funkci, kterou od nûj ti, ktefií na tomto projektu

pracují, oãekávali. Tento projekt je v‰ak dnes propojen s dal‰ími, jako napfi. s projektem „The Anna Frank House Assignement Guide“.

V jeho rámci byla pfiipravena ãeská verze internetov˘ch stránek o Annû Frankové a druhé svûtové válce, jeÏ jsou pfiístupné na adrese

www.annefrankguide.net. Hlavní práce na projektu spoãívala ve vytvofiení samostatné vzdûlávací sekce t˘kající se ãesk˘ch dûjin v letech

1939 - 1945, jeÏ nekopíruje strukturu uãebnic a odpovídá potfiebám ãesk˘ch studentÛ a vede je k pfiem˘‰lení o historii a k samostatné
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JOM HA-·OA NA NÁMùSTÍ MÍRU
15. dubna od 13.00 do 17.00 hod. na námûstí Míru jiÏ podruhé pfiipomeneme obûti ‰oa. Akce bude pfiístupná ‰iroké vefiejnosti.

Náv‰tûvníci i náhodní kolemjdoucí se budou moci na Jom ha-‰oa podílet ãtením jmen obûtí. ZároveÀ budeme promítat fotografie

obûtí, které se podafiilo získat v rámci projektu Terezínské album. Úãastníci budou mít moÏnost se na chvíli posadit, studovat

Terezínské pamûtní knihy ãi dal‰í literaturu. Na nûkolika poãítaãích budou moci vyhledávat osudy znám˘ch ãi pfiíbuzn˘ch nebo zjistit,

kolik ÎidÛ bydlelo v jejich ulici nebo domû a co se s nimi za války stalo. Pfiipomínka na námûstí Míru nemá b˘t konkurencí k tradiãním

setkáním v Pinkasovû synagoze nebo v Terezínû - li‰í se od nich pfiedev‰ím tím, Ïe je urãena ‰iroké vefiejnosti. Akci pofiádá âeská

unie Ïidovské mládeÏe, Nadaãní fond obûtem holocaustu a Institut Terezínské iniciativy.

Pfiipomínka Jom ha-‰oa se koná na námûstí, na vefiejném místû, nikoli uvnitfi památníku holocaustu. Chceme tak názornû

upozornit, Ïe obûti ‰oa nejsou pouze vûcí Ïidovské komunity a pozÛstal˘ch, ale celé ãeské spoleãnosti. Lidé, které si budeme ãtením

jmen a fotografiemi pfiipomínat, byli obyvatelé Prahy - PraÏáci. Chceme tak pfiipomenout, Ïe pronásledování ÎidÛ za druhé svûtové

války zaãínalo právû v ulicích ãesk˘ch mûst a vesnic.

V leto‰ním roce se tematicky zamûfiíme pfiedev‰ím na námûstí Míru a jeho nejbliÏ‰í okolí, kde pfied deportací bydlelo velké

mnoÏství ÎidÛ. Královské Vinohrady se bûhem procesu emancipace a integrace ÎidÛ do neÏidovské spoleãnosti staly v˘znamn˘m

centrem Ïidovského Ïivota. Na konci 19. století zde (v Sázavské ulici) vyrostla nejvût‰í praÏská synagoga, která byla bohuÏel

na konci války bombardována a pozdûji strÏena. Na materiálech, které budeme rozdávat, pfiiblíÏíme osudy nûkolika Ïidovsk˘ch

sousedÛ z Vinohrad, ktefií se stali obûÈmi ‰oa, a náhodnû vybran˘ch domÛ, v nichÏ bydleli Îidé.

Pfiijìte si i vy s námi pfiipomenout památku zavraÏdûn˘ch!
Michal Frankl

práci s materiály. Pilotní verze ãeské podoby www.annefrankguide.net/cs.cz byla v letech 2005 - 2006 testována na sedmi základních

a stfiedních ‰kolách a se studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dlouhodobû na projektech o holocaustu prezentovan˘ch

prostfiednictvím internetu pracují Tereza ·tûpková, Michal Frankl a Ondfiej Kárn˘, kter˘ zodpovídá pfiedev‰ím za jejich technické

zaji‰tûní. Do budoucna bychom chtûli v rámci stránek www.holocaust.cz pfiipravit publikaci databáze obûtí a zároveÀ vytvofiit nûmeckou

verzi jejich ãástí, a to takov˘m zpÛsobem, aby bylo moÏné je uÏívat v nûmeck˘ch ‰kolách a pro pfiipomínání terezínsk˘ch vûzÀÛ

pocházejících z rÛzn˘ch míst dne‰ní Spolkové republiky Nûmecko.

K 31. 12. 2006 byly ukonãeny práce na tfiíletém juniorském badatelském projektu Katefiiny âapkové a Michala Frankla „Lidé

na útûku“, schváleném a finanãnû podpofieném Grantovou agenturou Akademie vûd âR. Úkolem projektu bylo zmapovat problematiku

vztahu âeskoslovenska k uprchlíkÛm pfied nacismem a zasadit ho do mezinárodního kontextu. Bûhem doby jeho trvání fie‰itelé

vyhodnotili dokumenty ze ‰estnácti archivÛ ‰esti státÛ a prÛbûÏné v˘sledky svého bádání prezentovali v ãetn˘ch studiích na stránkách

na‰í roãenky i dal‰ích sborníkÛ, na mezinárodních konferencích v Bruselu, Berlínû, Basileji a Vídni, a také na konferencích domácích.

V˘raznû se také podíleli na pfiípravû v˘stavy „Exil v âeskoslovensku (1918-1938)“, která se konala v Praze, a K. âapková byla

nápomocná pfii pfiípravû putovní v˘stavy nadace Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland s názvem Heimat und

Exil - Emigration der deutschen Juden nach 1933, která je do 9. 4. 2007 ke zhlédnutí v Îidovském muzeu v Berlínû, poté v Bonnu

a Lipsku. Celková anal˘za uprchlické problematiky v âeskoslovensku ve tfiicát˘ch letech bude obûma fie‰iteli prezentována ve formû

monografie, jejíÏ rukopis bude dokonãen v srpnu tohoto roku.

Po nûkolika letech si nepochybnû opût zaslouÏí pfiipomenout, Ïe Institut Terezínské iniciativy v rámci své obecnû prospû‰né ãinnosti

provozuje odbornou knihovnu, která byla zaloÏena jiÏ v roce 1994. Obsahovû je knihovní fond specializován hlavnû na zahraniãní

literaturu o Terezínu, holocaustu, dûjinách rasismu, antisemitismu a nacionálního socialismu. K 31. 12. 2006 tvofiilo knihovní fond

jiÏ 5289 svazkÛ. Odborná vefiejnost pfiedev‰ím oceÀuje, Ïe oproti jin˘m knihovnám v âeské republice jsou v knihovnû Institutu

k dispozici nejnovûj‰í zásadní publikace k uveden˘m tématÛm. Tato skuteãnost má nepochybnû vliv na dlouhodobû rostoucí poãet

ãtenáfiÛ, mezi kter˘mi pfievaÏují studenti vysok˘ch ‰kol. Zcela jistû k tomu pfiispûlo i to, Ïe od roku 2005 mají potenciální zájemci

moÏnost se prostfiednictvím na‰eho on-line knihovního katalogu, kter˘ je k dispozici v ãeské, nûmecké a anglické jazykové verzi

na internetu (www.terezinstudies.cz/itilib), pfiedem se informovat, zda se jimi poÏadovan˘ titul v na‰í knihovnû nachází. Od doby

svého zaloÏení je knihovna odbornû spravována paní Evou Du‰kovou, která rovnûÏ zhotovuje ãasopiseckou bibliografii a ãtyfiikrát

roãnû vydává seznam pfiírÛstkÛ.

Za témûfi samozfiejmé se povaÏuje, Ïe prakticky uÏ od zaloÏení právního pfiedchÛdce Institutu, tedy Nadace Terezínská iniciativa,

u nás kaÏdoroãnû pracují jeden ãi dva dobrovolníci z Rakouska, které k nám vysílá vídeÀsk˘ Gedenkdienst. Vystfiídali se jich zde jiÏ

dvû desítky. V minulém roce u nás pracovali Markus Rief a Stefan Lasser, na jejichÏ místa v srpnu pfii‰li David Rennert a Lukas

Papula. V loÀském roce k nám poprvé nastoupil také dobrovolník ze Spolkové republiky Nûmecko. Vysílající organizací Philippa

Cyruse je Freiwilligendienste - Internationaler Bund (EVS) Kassel. JelikoÏ mezi nûmeck˘mi studenty a mládeÏí je velk˘ poãet zájemcÛ

o práci v Institutu, usiluje nyní Velvyslanectví Spolkové republiky Nûmecko v Praze o to, aby se spolupráce mezi EVS Kassel a námi

stala dlouhodobou. Bez tûchto dobrovolníkÛ bychom se dnes jen tûÏko obe‰li. Pracují s námi nejen na odborn˘ch projektech, n˘brÏ

pomáhají i pfii vyfiizování agendy sekretariátu Institutu vedeného paní ing. Martou Hlasovou, jehoÏ ãinnost oproti prv˘m létÛm se v˘raznû

rozrostla.

ZávazkÛm, které na sebe Institut Terezínské iniciativy v minulém roce pfievzal tím, Ïe podepsal smlouvy se Spolkovou republikou

Nûmecko, Grantovou agenturou Akademie vûd âR, Evropskou unií, Nadaãním fondem obûtí holocaustu, Nadací Îidovské obce

v Praze ãi Claims Conference atd., jsme dostáli. Za to patfií podûkování nejen v‰em jmenovan˘m, ale i mnoha dal‰ím, bez nichÏ

by se nám to nepodafiilo.
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INFORMACE - VZKAZY - V¯ZVY - PROSBY
Z dopisÛ ãlenÛ Terezínské iniciativy 

Chci tímto dopisem moc podûkovat celému pfiedsednictvu TI za pfiidûlení polohovacího masáÏního kfiesla. Je to skvûlá vûc a také je

velice úãinná. Jsem vám za to vdûãná.

Je‰tû jednou vám velké díky a opoÏdûnû vám pfieji do roku 2007 hodnû síly a abyste zvládli na‰e poÏadavky. V‰em vám pfieji

pevné a dobré zdraví.

Hana Chaloupková, Most

Byli jsme mile pfiekvapeni tím, jak peãujete pfiedev‰ím o ãleny TI star‰í osmdesáti let. V‰echny tfii pomÛcky, které jste nám poskytli,

nám v˘znamnû ulehãují Ïivot. Proto tímto vyjadfiujeme dík celému pfiedsednictvu Terezínské iniciativy a sociální komisi i v‰em

ostatním za zaji‰tûní této pomoci.

Pfii této pfiíleÏitosti také vzpomínáme na v‰echny, ktefií se aktivnû zúãastnili zaloÏení TI.

Regina a Max FroÀkovi, Praha

VáÏení pfiátelé, dûkuji Vám srdeãnû za poskytnuté pfiístroje pro ‰patnû sly‰ící, tj. svûteln˘ a zvukov˘ signál k telefonu. Velice mi

to pomáhá, protoÏe bydlíme na hluãné ulici, kde mnohdy není telefon a zvonek vÛbec sly‰et.

Ráda bych také podûkovala za finanãní pfiíspûvek, kter˘ mi byl poskytnut na nové br˘le, dá se fiíct, Ïe se mi zmûnila kvalita Ïivota,

vidím teì dobfie i na poãítaã. Dûkuji je‰tû jednou a jsem s pozdravem

B. Havránková

Chtûl bych podûkovat za speciální telefonick˘ pfiístroj, kter˘ jste mi poskytli. Dlouhodobá nedosl˘chavost - navzdory sluchadlÛm

pro obû u‰i - i ‰patn˘ zrak, mi na bûÏném telefonu jiÏ dlouho dûlaly obtíÏe, jak s vytáãením ãísel, tak i se ‰patn˘m sly‰ením rozhovoru.

Obojí vá‰ pfiístroj v˘bornû pfiekonává. Nouzové volání jsem zatím na‰tûstí nepotfieboval, ale pro rostoucí obtíÏe to mám v záloze.

Byl to od vás dobr˘ nápad. Dûkuji a zdravím.

Milo‰ Pick, Praha

Na adresu pfiedsedkynû TI Dagmar Lieblové pfii‰el tento dopis
Velice Vám osobnû i celé Terezínské iniciativû a zdravotnímu fondu Claims Conference dûkuji za dar pro mého manÏela, Lubomíra

Frommera. V rámci programu Naléhavé pomoci obûtem holocaustu obdrÏel mechanickou postel, se kterou je velice spokojen˘. Je vidût,

Ïe tento fond se velice dobfie stará o star‰í obãany, ktefií proÏili veliké utrpení. MÛj manÏel pfii‰el o otce v koncentraãním tábofie,

kdyÏ mu byly ãtyfii roky. 

Maminka byla tajemnice poslancÛ národních socialistÛ a byla zavfiená za velezradu a protistátní ãinnost. Dostala 13 let. Jistû

pochopíte, Ïe to, Ïe manÏel nemûl rodiãe a sám velice trpûl, se neblaze odrazilo na jeho zdraví. Trpí Parkinsonovou nemocí

a je po 15 operacích. Jinak je bezmocn˘, ‰patnû chodí, potfiebuje neustálou péãi. Vozím ho na invalidním vozíku. ManÏel má tfies

v rukou, nemÛÏe psát, a proto pí‰u místo nûho. Velice si váÏíme ve‰keré pomoci, kterou dostáváme a je‰tû jednou dûkujeme.

S pozdravem dokonalé úcty

Havlíãková Jarmila, manÏelka

Dovolte mi dotaz 
Kdo pfii‰el na ten nápad pfiispût obûtem ‰oa, ktefií více neÏ osm desetiletí jsou na této planetû, aby mohli dostat signalizaãní zafiízení,

pfiípadnû vhodnou postel?

Ráda bych mu totiÏ podûkovala a gratulovala i celému pfiedsednictvu za jeho rozhodnutí. To za prvé.

Za druhé bych ráda ocenila úÏasnou práci s tím spojenou. Administrativní a i organizaãní, zvlá‰tû pak práci paní doktorky Ryme‰ové.

Za tfietí byl v˘born˘ v˘bûr té firmy, které bylo svûfieno technické provedení.

Nám vûkem blízk˘ pan Ka‰par byl velmi hovorn˘ a v‰e umûl vysvûtlit. I domovní zvonek, mnû, nahluchlé, teì zvoní tak,

Ïe to sly‰í i sousedé.

Za ãtvrté nám to nûkdo musel zaplatit. Proto dík patfií i Claims Conference.

KdyÏ nám bylo ‰edesát let, neumûli jsme si ani pfiedstavit, Ïe obûtem ‰oa je moÏno vûnovat takovou pozornost.

Díky.

Katefiina Pachnerová

Od diskriminace ke genocidû je název druhé ãásti pfiedná‰ky na pomezí filatelie a historie Heinze Wewera (z berlínské

Hochschule der Künste). Koná se 18. dubna 2007 v 18. 00 hodin, opût ve Vzdûlávacím a kulturním centru Îidovského muzea v Praze.

Jde o velmi zajímavou pfiedná‰ku v angliãtinû (s tlumoãením do ãe‰tiny) s ãetn˘mi ukázkami z Wewerovy rozsáhlé sbírky. 

62. v˘roãí osvobození Bergen-Belsenu

Leto‰ní 15. duben pfiipadá na nedûli a o nûkolik dní pozdûji se koná setkání ãlenÛ TI. Uvidíme se tedy aÏ tam, sesedneme se

u nûkterého stolu, zavzpomínáme a popovídáme si.

Dagmar Lieblová
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ÚHEL POHLEDU

Pfied fiadou let mû oslovil na ulici ve Frankfurtu nad Mohanem asi ãtyfiicetilet˘ Ameriãan.

„Kudy se dostanu k Hlavnímu nádraÏí?“

„Máme skoro stejnou cestu, dovedu vás tam.“

¤ekl mi, Ïe se jmenuje Bill, Ïije na Floridû, v Nûmecku je za obchodem, má továrniãku na v˘robu plastick˘ch obalÛ, zamûstnává

asi tfiicet lidí, je Ïenat˘, s manÏelkou se seznámil uÏ na High School, dobfie vafií, hlavnû ãaj („Hahaha!“), láska pfiece prochází Ïaludkem

(„Hahaha!“), mají spolu dvû dûti, Jonathanovi je patnáct, pofiád dfiepí u poãítaãe a bude z nûj programátor, Sarah je tfiináctiletá a bude

z ní filmová hvûzda (aspoÀ si to myslí), svût je v krizi, i duchovní, on by vûdûl, jak to zmûnit, v hokeji fandí ... a v baseballu ...

S malou zmûnou oficiální protokolární mluvy by bylo lze konstatovat, Ïe „jsme setrvali v del‰ím srdeãném pohovoru, zajímající

jen jednu stranu“. Ameriãané jsou vût‰inou sdílní a se srdcem na dlani. Nejfrekventovanûj‰ím slovem v americké angliãtinû b˘vá I (já).
KdyÏ jsme cestou míjeli pekafiství spojené s cukrárnou, padl BillÛv zrak na v˘kladní skfiíÀ a její obsah. Zastavil se a vykfiikl:

„Look! (koukni!) The Genuine American Apple Strudel!“ (Prav˘ americk˘ jableãn˘ závin!)

Podûkoval mi za to, Ïe jsem ho dovedl k nádraÏí, popfiál mi krásn˘ zbytek dne a vÛbec v‰echno dobré.

„AÏ pfiijede‰ na Floridu, musí‰ k nám zajít. Drop me a postcard!“ (Po‰li mi ãumkartu!) Adresu a plné jméno mi zapomnûl sdûlit.

p    p    p

Se skupinou turistÛ jsem jel do Terezína. Ameriãané a izraelsk˘ pár mlad‰ích lidí. 

„Jak se vlastnû tahle fieka jmenuje?“ zeptal se kdosi.

„âesky Vltava, anglicky a nûmecky Moldau. Ostatnû, znáte moÏná i geniální symfonickou báseÀ Bedfiicha Smetany z cyklu

Má vlast, Vltava neboli Moldau. Jedním z hlavních hudebních témat je v ní táhlá melodie velice pfiipomínající nápûv izraelské státní

hymny Hatikvy. Nûktefií hudební teoretici mají za to, Ïe skladatele izraelské státní hymny inspiroval právû leitmotiv Smetanovy Vltavy.“

„Ha,“ zvolal izraelsk˘ pár unisono. „To se‰ vedle jak ten eukalyptus!“ (Jedle je v Izraeli vzácná, eukalyptÛ je podstatnû víc.)

„Je to právû obrácenû, Smetana se inspiroval melodií Hatikvy!“

Pokusil jsem se (marnû) uvést tento ryze ideologick˘ spor na pravou míru s pouÏitím prosté ãasové logiky: Smetana zkomponoval

Vltavu, respektive Mou vlast, v letech 1874 - 9. Naftali Herzel Imber napsal báseÀ, pozdûj‰í text Hatikvy, v roce 1878. BáseÀ

byla publikována o osm let pozdûji. Autor báseÀ recitoval v roce 1882 a poté ji Samuel Cohen zhudebnil. (Viz Judaismus od A do Z,
Sefer Praha 1992, s. 45.) 

JenÏe kam s logikou na vlasteneck˘ úhel pohledu?

p    p    p

Pokud bychom pfiijali pfiesvûdãení izraelské dvojice o tom, kdo koho inspiroval, ‰lo by o takzvanou inspiratio praecox. (Dvouslovn˘

terminus technicus jsem vymyslel sám pfiímo hlavou obdobou s daleko známûj‰ím lékafisk˘m oznaãením ãehosi krajnû nepfiíjemného.)

Na‰tûstí existují dnes televizní reklamy a my, co se na nû díváme, víme své. UÏ známe onu mízu, která vedla ruku geniálního

skladatele, kdyÏ vpisoval noty do osnovy linek, kterou sám naãrtl. Pilsner Urquell, inspirující chuÈ.
Za komanãÛ kolovaly mezi pfiáteli, ktefií o tûch ostatních vûdûli nebo se domnívali vûdût, Ïe nejde o práskaãe, takzvané radioaktivní

anekdoty. Znáte tuhle t˘kající se úhlu pohledu?

Koná se rychlostní soutûÏ novû zkonstruovan˘ch závodních automobilÛ, amerického a sovûtského. Americk˘ vÛz dojede první

do cíle se znaãn˘m ãasov˘m pfiedstihem. V sovûtském tisku se nato objeví tato zpráva (a jí podobné): Fenomenální úspûch sovûtsk˘ch

konstruktérÛ závodních automobilÛ. Opût se nad slunce jasnûji prokázala nadfiazenost sovûtsk˘ch hlav a rukou, sovûtské vûdy

a techniky, vze‰lé z lidu a slouÏící lidu. Pfii vãerej‰ím závodu rychl˘ch kol dojel sovûtsk˘ vÛz na krásném druhém místû, zatímco

americk˘ vÛz jako pfiedposlední.

Úhel pohledu.

p    p    p

Îijeme v období informaãní exploze. Víme toho o sobû a o druh˘ch podstatnû víc (nûkdy aÏ moc) neÏ za zmínûn˘ch komanãÛ.

A v‰echno bylo jasné a jednoznaãné. V‰ichni ‰koláci vûdûli, Ïe pu‰ku vynalezl Pu‰kin a ãaj âajkovskij. Dnes víme o Ameriãanech,

jak Ïijí, ãím se baví, o ãem sní, oã usilují, co se jim dafií a co ménû nebo vÛbec ne atd. Ale z na‰ich znalostí se vytratilo cosi, co tenkrát

povinnû vûdûlo kaÏdé dítko ‰kolou povinné: Aby zahnali nudu, postfiílejí Amíci pár indiánÛ a zlynãují ãernochy. Úhel pohledu.

Jenom úhel pohledu? Nic víc?

Pavel Stránsk˘
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V‰echny vás je‰tû jednou srdeãnû zveme

Sejdeme se ve ãtvrtek 19. dubna 2007 v Praze

V NÁRODNÍM DOMù NA VINOHRADECH (RaisÛv sál).

Zahájení v 10.00 hodin, 
prezence od 9.15 hodin.

p    p    p

Veãer pÛjdeme do divadla

Veãer pÛjdeme spoleãnû do Divadla Na Fidlovaãce. Pfiedsednictvo Terezínské iniciativy zajistilo
pro zájemce 150 vstupenek na pfiedstavení FUNNY GIRL. Zaãátek je v 19.30 hodin. 

Pfiíbûh známého broadwayského pfiedstavení a snad je‰tû známûj‰ího filmu, v nûmÏ hlavní role
hráli Barbra Streisand a Omar Sharif, snad není tfieba na‰im ãtenáfiÛm nijak zvlá‰È pfiipomínat. 

Funny girl hraje v praÏském pfiedstavení Tereza Bebarová, která v minulém roce dostala
za tuto roli cenu Thálie. ReÏii pfiedstavení má Juraj Deák.  

Zájemci o veãerní pfiedstavení si lístky mohou objednat a také vyzvednout u Marty Jodasové
v kanceláfii Terezínské iniciativy, tel. 222 310 681. Cena zlevnûné vstupenky je 150,- Kã.

NA SNùM TEREZÍNSKÉ INICIATIVY
- SHROMÁÎDùNÍ âLENÒ TI.


