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iÏ na na‰em minulém snûmu v roce 2001 a koneckoncÛ i pfii dal‰ích shromáÏdûních ãlenÛ Terezínské iniciativy projevila fiada z nás pfiání, aby snûm trochu zmûnil svou tváfi. Aby ‰lo víc o setkávání pfiátel a kamarádÛ,
aby byla moÏnost si pohovofiit, abychom mûli víc ãasu si sdûlit vzájemnû kaÏdodenní radosti i strasti, abychom
si mohli vzpomenout na proÏité a popovídat si o souãasnosti.
Vzhledem ke stanovám Terezínské iniciativy je tfieba na snûmu „schvalovat a doplÀovat stanovy, volit a odvolávat ãleny pfiedsednictva a revizní komise Terezínské iniciativy, schvalovat zprávy o jejich ãinnosti, v˘sledky hospodafiení a rozpoãet“.
Pfiedsednictvo Terezínské iniciativy chce proto skloubit pfiání mnoh˘ch ãlenÛ s povinnostmi, které ze stanov
vypl˘vají.
Proto pfiiná‰í toto ãíslo ãasopisu informace o jednotliv˘ch aktivitách pfiedsednictva, jeho ãlenÛ, komisí
a organizací, které navazují na ãinnost Terezínské iniciativy.
Vûfiíme, Ïe to umoÏní zkrátit dobu vûnovanou povinnostem vypl˘vajícím ze stanov a zároveÀ prodlouÏit vzájemné setkání.
âas je neúprosn˘ a nikdo z nás nemládne. Doufáme, Ïe zmûnûnou formu snûmu v roce 2002 pfiivítáte.
Pfiedsednictvo TI

J

ZVEME VÁS NA

SNùM
TEREZÍNSKÉ INICIATIVY ,
KTER¯ SE KONÁ
VE âTVRTEK 18. DUBNA 2002 V PRAZE
V NÁRODNÍM DOMù NA VINOHRADECH
V RAISOVù SÁLE.
Zahájení snûmu v 10.00 hodin,
prezence od 9.30 hodin.
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FINANâNÍ
KOMISE
fiedsednictvo Terezínské iniciativy
ustavilo hned po snûmu v roce 2001
jako svÛj poradní orgán Finanãní
komisi, neboÈ si bylo vûdomo, Ïe podle
stanov (odd. VII/2) nese pfiedsednictvo
odpovûdnost za „hospodafiení s majetkem
Terezínské iniciativy“.
Struktura a ãlenûní finanãního majetku
Terezínské iniciativy nejsou jednoduché.
Jde o finanãní prostfiedky, kter˘mi pfiedsednictvo zcela disponuje. Jde o prostfiedky,
kter˘mi je vázáno disponovat podle úãelov˘ch podmínek poskytovatelÛ, a o prostfiedky, které mu byly svûfieny, a vlastní
dispozice pfie‰la na jinou právnickou osobu
podle podmínek poskytovatele, stanoven˘ch Terezínské iniciativû.
Proto jsou finanãní prostfiedky Terezínské iniciativy uloÏeny u dvou finanãních ústavÛ na korunov˘ch a valutov˘ch
úãtech.
Pûtiãlenná Finanãní komise, jako poradní orgán pfiedsednictva, analyzovala
ãtvrtletní úãetní uzávûrky, které zpracovala úãetní firma, a dávala pfiedsednictvu
doporuãení zpÛsobu dal‰ího získávání
a pouÏití finanãních prostfiedkÛ. Finanãní
komise plnila také funkci správního v˘boru Fondu Tomanov˘ch a doporuãovala
Revizní komisi smûr, jak˘m je tfieba zamûfiit revize.
Finanãní komise se pravidelnû scházela
a z kaÏdého jednání byl provádûn zápis
s návrhy opatfiení.
Finanãní komise pfiivítá ke kooptaci
kaÏdého ãlena Terezínské iniciativy, kter˘
projeví zájem podílet se na její ãinnosti.
Jaroslav Kraus
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PAMÁTNÍK TEREZÍN
a

TEREZÍNSKÁ INICIATIVA
v loÀském roce
ok 2001 byl rokem ‰edesátého v˘roãí zahájení transportÛ ãesk˘ch
ÏidÛ z protektorátu. Toto v˘roãí se
stalo hlavní náplní práce skupiny ãlenÛ TI.
Pfiedev‰ím byla ukonãena nûkolikaletá
práce na pfiípravû nové expozice Muzea
ghetta v Terezínû. Garantem a organizátorem ve‰ker˘ch prací byl Památník
Terezín. Organizaãnû i odbornû se na pfií-
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pravû nové expozice celá léta úãastnili
nûktefií na‰i ãlenové, TI také pfiispûla
finanãnû.
Péãí Památníku Terezín se také zpfiístupnila pietnû upravená márnice a zcela
novû uspofiádané kolumbárium. Spolu s v˘stavami v Magdebursk˘ch kasárnách
a replikou ubikace byl dokonãen dÛstojn˘
celkov˘ památník obûtem holocaustu, coÏ
povaÏujeme za nejdÛleÏitûj‰í událost na‰í
ãinnosti v minulém roce.
Velkou pozornost jsme vûnovali také
organizování vzpomínkov˘ch a pietních
akcí k tomuto v˘roãí, nûkteré opût s Památníkem Terezín, kter˘ch jste se mnozí zúãastnili nebo jste alespoÀ dostali pozvánku
s programem. Tyto akce si vyÏádaly mnoho
úsilí, byly úspû‰né, dÛstojné a rozsáhlé. Asi
také poslední, protoÏe za dal‰ích deset let uÏ
na nûco podobného na‰e generace nebude
mít sil. Snad generace druhá nebo tfietí.
Do urãité míry jsme spolupracovali organizaãnû i finanãnû s Památníkem Terezín na
pfiípravû a organizaci národní terezínské
tryzny v kvûtnu minulého roku.
Nûktefií na‰i ãlenové jsou ãleny autorského kolektivu pro pfiípravu ãeské expozice v Osvûtimi. Podíleli se na pfiípravû
scénáfie, kter˘ byl v minulém roce dokonãen. Garantem této v˘stavy je z povûfiení
Ministerstva kultury opût Památník Terezín.
V˘stava bude zahájena 8. kvûtna.
Anna Hyndráková

ZPRÁVA
V¯CHOVNÉ KOMISE
za rok 2001
innost v˘chovné komise v minulém roce spoãívala pfiedev‰ím ve
spolupráci se vzdûlávacím oddûlením Památníku Terezín a byla zamûfiena
zejména na program náv‰tûv ãesk˘ch
a nûmeck˘ch ‰kol a skupin mládeÏe
a semináfiÛ uãitelÛ. Aktivní spolupráce
s v˘chovn˘m a vzdûlávacím centrem
Îidovského muzea a s Ïidovskou ‰kolou,
i pfies opakované nabídky, bohuÏel nadále
naráÏí na jejich nezájem.
I kdyÏ jsme pfiedpokládali, Ïe bez dal‰í
propagace bude zájem ‰kol o náv‰tûvy
v Terezínû pozvolna klesat, ukázalo se, Ïe
opak je pravdou. V kalendáfiním roce 2001
se programu podporovaného TI zúãastnilo
43 ‰kolních skupin v jednodenních zájezdech a 19 ve dvoudenních zájezdech
spojen˘ch s prací na tematick˘ch projektech. Celkem tedy ‰lo o 2 462 ÏákÛ
a studentÛ, z nichÏ 650 pracovalo na zmí-
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nûn˘ch projektech. Na základû dohody
s Terezínskou iniciativou v˘chovné oddûlení Památníku Terezín vypracovalo velice kvalitní program obou typÛ zájezdÛ,
zamûfien˘ na zv˘‰ení znalostí t˘kajících se
nejenom holocaustu, ale u nûkter˘ch
pobytov˘ch zájezdÛ i základÛ Ïidovské
historie, tradic a zvykÛ. V˘chovná komise
TI si plnû uvûdomuje, kolik úsilí vûnuje
v˘chovné oddûlení Památníku náv‰tûvám
‰kol, a i z tohoto místa mu dûkuje.
Úãastníci zájezdu jiÏ pfiedem dostanou
barevn˘ dvojlist se struãnou úvodní informací, v Muzeu ghetta je program zahájen
pfiedná‰kou a filmem, pokraãuje prohlídkou
Muzea ghetta a mûsta s doprovodem a v˘kladem kvalifikovaného pracovníka Památníku. V pfiípadû jednodenních zájezdÛ pak
konãí náv‰tûvou Malé pevnosti, opût se zdÛraznûním osudu ÎidÛ v tomto zafiízení.
Dvoudenní zájezdy pak pokraãují vlastní prací na daném projektu. Po návratu Ïáci a studenti zpracovávají získan˘ materiál
formou písemn˘ch prací nûkdy i publikovan˘ch ve ‰kolních nebo lokálních ãasopisech, pofiádají v˘stavky nebo pfiedná‰ky
pro dal‰í tfiídy, ãasto se potom zúãastÀují
i celorepublikov˘ch projektÛ. Pokud nûkteré ‰koly poÏádají o besedu s pamûtníkem, v˘chovná komise TI poskytla
Památníku seznam dobrovolníkÛ, ktefií se
na tûchto besedách podle potfieby podílejí.
Pfiedpokládáme, Ïe i v roce 2002 zájem
‰kol o zájezdy do Terezína je‰tû stoupne:
uÏ od konce ledna je pfiihlá‰eno pfiibliÏnû
50 zájezdÛ jednodenních a i ubytovací kapacita stfiediska setkávání je jiÏ vyãerpaná.
Mnozí uãitelé, ktefií program se sv˘mi Ïáky jiÏ absolvovali, se vracejí s následujícími roãníky, coÏ jistû svûdãí o pozitivním
ohlasu.
Je pravda, Ïe Terezínskou iniciativu stojí podpora tûchto zájezdÛ nemalé peníze,
musíme si v‰ak uvûdomit, Ïe snaha uchovat památku terezínského ghetta a holocaustu byla základní my‰lenkou pro vznik
TI a je jako jedna z hlavních priorit zakotvena i v jejích stanovách. JelikoÏ ‰koly
v souãasné dobû nemají dostatek finanãních zdrojÛ na podobné akce, je v na‰em
zájmu umoÏnit co nejvût‰ímu poãtu ÏákÛ
Terezín nav‰tívit a seznámit se s jeho
pohnutou historií.
Pozorujeme i pozvoln˘ nárÛst poãtu ãesk˘ch ‰kol, které zvou pamûtníky holocaustu k pfiedná‰kám, a nutno fiíci, Ïe tyto
besedy se setkávají vÏdy s velk˘m zájmem
a pozorností posluchaãÛ.
V˘chovná komise TI prÛbûÏnû vychází
vstfiíc i poÏadavkÛm nûmeck˘ch skupin,
Pokraãování na str. 3
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Dokonãení ze str. 2
které mají zájem o podobná setkání, aÈ uÏ
v Terezínû nebo v Praze. Velmi zdárnû pokraãuje i spolupráce s nûkter˘mi ‰kolami
a ‰kolsk˘mi organizacemi v Nûmecku.
Jednou ze zajímav˘ch akcí, na nichÏ má
urãitou zásluhu i ãinnost v˘chovné komise, je „Bûh Rudiho Masárka“, kter˘ pfiipravuje jedna z dráÏìansk˘ch ‰kol na
památku Ïidovského sportovce a hrdiny
povstání v Treblince.
Náv‰tûva Terezína, spojená s besedou
s pamûtníkem, vedla také mladou nûmeckou firmu k plánu vypracovat v souãinnosti
se ‰kolou v Pirnû CD-ROM s názvem
„Terezín – ãekárna na smrt“ s podtitulem
„Nezapomenout!“ a poÏádala v˘chovnou
komisi TI o spolupráci.
Je tedy vidût, Ïe snaha zachovat památku terezínského ghetta a obûtí holocaustu
zaãíná pfiiná‰et úspûch. To je pro nás nespornû potû‰itelné.
Michaela Vidláková

ZDRAVOTNÍ
FOND
roce 2001 tedy pokraãovalo v âeské republice poskytování pomoci
obûtem holocaustu z prostfiedkÛ
Claims Conference plynule a s narÛstající
dynamikou.
Bylo poskytnuto celkem 2 694 finanãních
pfiíspûvkÛ v celkové v˘‰i 1 667 294,70 Kã
na léky, zdravotní pomÛcky a od 1. 8. 2001
také na lékafiská vy‰etfiení a o‰etfiení. Tyto
pfiíspûvky byly poskytovány na platby
v hotovosti, které pfieÏiv‰í museli zaplatit
nad rámec pfiíspûvkÛ od zdravotních poji‰Èoven. Vzhledem k tomu, Ïe prÛmûrn˘
vûk pfieÏiv‰ích je vysok˘, znamenala pomoc
Claims Conference pro v‰echny Ïadatele
ulehãení jejich Ïivotní situace. PrÛmûrnû
mûsíãnû bylo vyfiízeno 225 pfiíspûvkÛ ve v˘‰i 138 941,- Kã, coÏ je cca 618,- Kã na jeden
pfiíspûvek.
Nejvût‰í ãást finanãních prostfiedkÛ
(56 %) pfiipadl v roce 2001 na doplatky za
léky. Celkem bylo poskytnuto 2 018 pfiíspûvkÛ ve v˘‰i 930 125, 60 Kã, coÏ znamená prÛmûrnû mûsíãnû 168 Ïádostí ve
v˘‰i 77 510,- Kã, to je cca 461,- Kã na jeden pfiíspûvek.
Na zdravotní pomÛcky jako jsou br˘le,
zubní protetika, naslouchadla a ostatní
bylo poskytnuto 676 pfiíspûvkÛ v celkové
v˘‰i 737 169,10 Kã, coÏ je v mûsíãním prÛmûru 56 vyfiízen˘ch Ïádostí ve v˘‰i cca
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61 430,- Kã, to znamená cca 1 090,- Kã na
jeden pfiíspûvek.
Pokud se t˘ká jednotliv˘ch druhÛ zdravotních pomÛcek, bylo poskytnuto nejvíce
pfiíspûvkÛ na br˘le – 192 Ïádostí v celkové
v˘‰i 258 289,60 Kã, na zubní protetiku –
184 Ïádostí ve v˘‰i 204 586,- Kã a na naslouchadla – 37 pfiíspûvkÛ ve v˘‰i 75 554,Kã. Dále bylo poskytnuto 11 pfiíspûvkÛ na
zdravotní matrace a byla proplacena ãástka
112 350,- Kã za speciální matraci pro leÏící
pacienty v Domovû seniorÛ na základû rozhodnutí Koordinaãního v˘boru zdravotního
fondu.
Kromû pfiíspûvkÛ na léky, zdravotní
pomÛcky a vy‰etfiení byly z prostfiedkÛ
Claims Conference hrazeny náklady na
zdravotní pomÛcky, které byly pfieÏiv‰ím
instalovány v bytech (madla, podloÏky do
vany apod.) a jednotlivcÛm dle potfieby zapÛjãovány z pÛjãoven Îidovsk˘ch obcí
v âeské republice. V roce 2001 se uskuteãnilo celkem 119 v˘pÛjãek pro 84 klientÛ. Náklady na jejich pofiízení ãinily
42 969,20 Kã a na poplatcích za zapÛjãení
bylo od klientÛ vybráno zpût 2 191,- Kã.
Nejvíce bylo nainstalováno nebo zapÛjãeno sedaãek a podloÏek do vany (41) a madel k vanû (23), dále berle (10), nástavce
na WC, chodítka, mechanické vozíãky
apod.
Po cel˘ rok 2001 se pravidelnû mûsíãnû
scházel Koordinaãní v˘bor CC, kaÏdé ãtvrtletí provedla revizní komise TI namátkovou
kontrolu úãtÛ grantu CC a se zprávami byli
seznamováni ãlenové âeského poradního
v˘boru.
Teprve nové podmínky s platností od
1. 8. 2001 umoÏnily poskytovat pfiíspûvky
na zdravotní vy‰etfiení a o‰etfiení placená
v hotovosti.
Nové podmínky byly pfiedem dohodnuty s panem Bar-Chaimem a rozeslány
samostatn˘m dopisem v‰em ãlenÛm Terezínské iniciativy, rovnûÏ byly publikovány
v mûsíãníku Federace Ïidovsk˘ch obcí
Ro‰ Chode‰, coÏ mohlo i pfiíznivû ovlivnit
nárÛst poÏadavkÛ ve 4. ãtvrtletí 2001. Zde
bylo kladnû vyfiízeno 1 038 Ïádostí v celkové v˘‰i 645 751,60 Kã.
Pfiedpokládáme, Ïe grant ã. 111 by mohl
b˘t vyãerpán je‰tû pfied koncem roku 2002,
a proto jsme poÏádali o pfiíslib nového grantu, aby tak mohla b˘t dále organizována pomoc v‰em pfieÏiv‰ím obûtem holocaustu
v âeské republice, ktefií ji potfiebují.
Vûra Baumová
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VYDÁVÁME âASOPIS
V období od minulého snûmu Terezínské
iniciativy do dne‰ka se nám podafiilo vydat
dvû fiádná a dvû mimofiádná ãísla ãasopisu.
âíslo 19 vy‰lo v dubnu 2001 a bylo zãásti vûnováno snûmu Terezínské iniciativy,
kter˘ se tradiãnû konal v bfieznu. V tomto
vydání jsme poprvé zvefiejnili interview
s v˘znamn˘m ãlenem TI, a vydrÏí-li nám
síly, rádi bychom pokraãovali v tomto
„seriálu“ i v dal‰ích vydáních. I kdyÏ je to
tûÏké a, upfiímnû fieãeno, bojím se písemného závazku.
Jedním z nosn˘ch pfiíspûvkÛ byl opraven˘ a doplnûn˘ seznam jmen k ãlánku Terezín‰tí vychovatelé uvefiejnûnému v osmnáctém ãísle.
V dobû, kdy jsme mûli pfied redakãní
uzávûrkou ãísla na‰eho ãasopisu, zaãala
Terezínská iniciativa s pfiípravou programu
vzpomínkov˘ch dnÛ k ‰edesátému jubileu
zahájení transportÛ. Proto jsme mu vûnovali zadní stranu obálky. Devatenácté ãíslo
bylo dvacetistránkové.
V srpnu 2001 jsme vydali mimofiádné ãíslo vûnované pfiedev‰ím Nov˘m podmínkám
pro poskytování finanãní a materiální pomoci obûtem protiÏidovské nacistické perzekuce.
Mimofiádné ãíslo bylo ãtyfistránkové.
V souvislosti s pofiady k 60. v˘roãí poãátku deportací jsme vydali pozvánku
s programem v Praze i v Terezínû.
V listopadu 2001 jsme vydali bûÏné ãíslo Terezínské iniciativy (ã. 20). Bylo
dvanáctistránkové a na zadní stranû obálky jsme otiskli program terezínsk˘ch pamûtních dnÛ v Brnû.
Souãasnû s 20. ãíslem Terezínské iniciativy jsme distribuovali i mimofiádné ãíslo,
které bylo reminiscencí na právû skonãené
vzpomínkové dny v Praze a Terezínû. âíslo
bylo vyváÏenû postavené na textu a na obrazové dokumentaci. Bylo dvoubarevné,
k tisku jsme pouÏili papír s vût‰í gramáÏí,
rozsahem ‰lo o 24 stránkové vydání.
Pfied vydáním kaÏdého ãísla se schází
‰estiãlenná redakãní rada, nehledû na to, Ïe
námûty materiálÛ ke kaÏdému ãíslu probíráme a ãasto o nich i boufilivû diskutujeme
na schÛzích v˘konného v˘boru nebo pfiedsednictva TI.
Náklad ãasopisu se ustálil na 1200 v˘tiscích.
V poslední dobû jsme upustili od rozesílání ãasopisu vlastními silami a nyní je
distribuce kompletnû zaji‰Èována firmou
PONOS. Velkou v˘hodou takto zaji‰tûného
rozesílání je ãasová úspora. âtenáfi dostává ãasopis skuteãnû do nûkolika málo dnÛ
po vydání.
Michal Stránsk˘
za redakci ãasopisu
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INTERNETOVÉ
STRÁNKY

holocaust.cz
erezínská iniciativa, vedena snahou
pfiiblíÏit informace o holocaustu co
nej‰ir‰í skupinû zájemcÛ, pfiipravila
a udrÏuje internetové stránky o holocaustu
na adrese http://www.holocaust.cz. SnaÏí
se tak pfieklenout nedostatek internetov˘ch
zdrojÛ k tomuto tématu na rychle se rozvíjejícím ãeském Internetu. Internetové
stránky holocaust.cz byly pfiipravovány
déle neÏ rok a vefiejnosti byly zpfiístupnûny
v záfií 2001.
Obsah holocaust.cz je rozdûlen do tfií
hlavních sekcí: První jsou dûjiny, kde
uÏivatelé naleznou struãn˘ pfiehled dûjin
„koneãného fie‰ení Ïidovské otázky“
v Evropû i v protektorátu, vãetnû prezentace Terezína, jeho dûjin i kaÏdodennosti
Ïivota v ghettu. Dále jsou v této sekci popisovány dûjiny tzv. neznámého – romského
– holocaustu. SnaÏíme se dále postupnû
doplÀovat hesla o koncentraãních táborech
a ghettech, osobnostech a rÛzn˘ch událostech. Základní orientaci o prÛbûhu pronásledování a perzekuci ÎidÛ a RomÛ, stejnû jako o vzestupu nacismu v Nûmecku,
poskytuje chronologie událostí.
Sekce nazvaná zdroje je zam˘‰lena jako
„studnice“ materiálÛ rÛzného charakteru.
ZvefiejÀujeme zde zredigované vzpomínky
pamûtníkÛ, které – jak doufáme – v˘raznû
pfiispûjí ke vzdûlávacímu efektu stránek,
k tomu, aby ãtenáfii za abstraktními ãísly
a hrÛzn˘mi událostmi vidûli osudy konkrétních lidí: muÏÛ, Ïen a dûtí. V dal‰í podsekci shromaÏìujeme dokumenty k dûjinám
antisemitismu, rasismu a holocaustu, napfi.
je zde k nalezení protokol z konference ve
Wannsee. V dal‰ích ãástech pak najdou uÏivatelé fiadu ãlánkÛ a textÛ rÛzného charakteru: od krátk˘ch glos aÏ po odborné texty
s poznámkami. Díky laskavému souhlasu
vydavatelÛ mÛÏeme zvefiejÀovat vybrané
ãlánky z Ro‰ chode‰e a Îidovské roãenky,
konkrétnû ty, které se t˘kají tématu holocaustu. Nedílnou souãástí sekce zdroje jsou
odkazy, které mají uÏivatele orientovat
v moÏnostech hledání dal‰ích informací. To
zahrnuje pfiedev‰ím odkazy na dal‰í internetové stránky rozdûlené do nûkolika kategorií a dále v˘bûrové bibliografie. SnaÏíme
se uvefiejÀovat téÏ recenze novû vydávan˘ch knih k tomuto tématu.
Tfietí sekce se t˘ká vzdûlávání o holocaustu: nabízíme v ní hodnocení (a kritiku)
nedávn˘ch a souãasn˘ch uãebnic, nabídku
vzdûlávacích aktivit (vãetnû studijních zá-
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jezdÛ do Terezína) a dal‰í informace. Rádi
bychom pro uãitele pfiipravovali vzorové
hodiny, které by mohli vyuÏívat ve své
pedagogické praxi. Tyto vzorové hodiny
by mûly zároveÀ vyuÏívat materiálÛ
a dokumentÛ publikovan˘ch v dal‰ích ãástech holocaust.cz.
Internetové stránky holocaust.cz jsou
pravidelnû aktualizovány a doplÀovány informacemi o aktuálním dûní: napfi. v˘stavách, konferencích, pofiadech v médiích
apod. ZároveÀ upozorÀujeme a glosujeme,
o kter˘ch tématech t˘kajících se holocaustu pí‰e ãesk˘ tisk. Náv‰tûvníci, ktefií nám
zanechají svou emailovou adresu, dostávají pravidelnû jednou mûsíãnû elektronickou po‰tou informace o aktualizacích
holocaust.cz a dal‰í novinky.
Na pfiípravû materiálÛ pro internetové
stránky holocaust.cz se kromû Terezínské
iniciativy podílejí také dal‰í instituce, které se v âeské republice tématem holocaustu
zab˘vají: pfiedev‰ím Památník Terezín,
Îidovské muzeum v Praze a Muzeum romské kultury v Brnû. V˘voj holocaust.cz tak
pfiispívá i k lep‰í koordinaci vzdûlávacích
aktivit a v˘mûnû rÛzn˘ch vzdûlávacích materiálÛ mezi tûmito institucemi.
V roce 2001 bylo v rozpoãtu TI pro v˘voj internetové stránky holocaust.cz urãeno 60 000 Kã, které byly vyuÏity pfiedev‰ím na pfiípravu technického systému
a grafické úpravy a na editování textÛ a jejich pfievody do internetového jazyka
XML. Vzhledem k tomu, Ïe pfiíprava textÛ, novinek a pravidelná aktualizace vyÏadují znaãné finanãní prostfiedky, vyuÏili
jsme moÏnosti zapojit se do projektu
Domu Anny Frankové v Amsterdamu,
kter˘ získal od nizozemského ministerstva
zahraniãí rozsáhl˘ grant na podporu vzdûlávání o holocaustu a v˘chovu k toleranci
v âeské republice. Díky jednáním s pfiedstaviteli této renomované zahraniãní instituce bylo moÏné pro rok 2002 získat
podporu ve v˘‰i 300 000 Kã, která umoÏní nejen rozsáhlé doplnûní vzdûlávacích
materiálÛ, textÛ a dokumentÛ, ale téÏ
dokoupení nutné v˘poãetní techniky, jejíÏ
nedostatek dosud praktické provádûní
projektu ztûÏuje.
O existenci a nabídce internetov˘ch
stránek holocaust.cz se snaÏíme informovat nejen ‰irokou vefiejnost, ale pfiedev‰ím uãitele základních i stfiedních ‰kol,
ktefií je – jak doufáme – mohou vyuÏívat
pfii pfiípravû v˘uky. Tato propagace probíhá
napfi. prostfiednictvím rÛzn˘ch internetov˘ch serverÛ a dal‰ích médií, ãi rozdáváním letákÛ pfii náv‰tûvách v Terezínû.
Potû‰ující je proto uspokojivá náv‰tûvnost tûchto internetov˘ch stránek, která od
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jejich otevfiení v záfií 2001 strmû stoupala
a nyní se – zdá se – ustaluje kolem 2-3 tisíc
náv‰tûv za mûsíc. Z toho zhruba dvû tfietiny
uÏivatelÛ se pfiipojují z âeské republiky, asi
desetina ze Slovenska a zbytek z rÛzn˘ch
dal‰ích domén. I z ohlasÛ uÏivatelÛ
je moÏné vyãíst, Ïe internetové stránky
holocaust.cz jiÏ zaãaly pro ãeské a slovenské uÏivatele Internetu plnit zam˘‰lenou
úlohu: tedy b˘t hlavním internetov˘m
zdrojem informací o holocaustu.
Michal Frankl

âINNOST LODÎSKÉ
SKUPINY
TEREZÍNSKÉ INICIATIVY
o vydání knihy o Ïivotû ãesk˘ch ÎidÛ v lodÏském ghettu, kterou v roce
2000 financovala Terezínská iniciativa, vûnovala malá skupina dosud Ïijících
b˘val˘ch vûzÀÛ lodÏského ghetta v roce
2001 nejvût‰í pozornost pfiípravû odhalení
pamûtní desky na Îidovském hfibitovû
v LodÏi.
Návrh na umístûní desky se setkal
s porozumûním a pomocí PraÏské Ïidovské
obce, pod jejíÏ zá‰titou a s jejíÏ finanãní
podporou se akce uskuteãnila. Iniciátorem
celé akce byl autor knihy Ghetto Litzmannstadt dr. Richard Seeman a pamûtní
desku zhotovil a vûnoval zdarma pan
Matou‰ Hol˘.
Skupina b˘val˘ch lodÏsk˘ch vûzÀÛ se
nûkolikrát se‰la, aby organizaãnû a finanãnû pfiipravila zájezd do LodÏe a zajistila
dopravu a ubytování. Zájezd se uskuteãnil
ve dnech 24. – 26. fiíjna 2001. Vysok˘ vûk
a ‰patn˘ zdravotní stav bohuÏel neumoÏnily, aby do LodÏe odjel vût‰í poãet ãlenÛ,
zájezdu se zúãastnilo pouze pût pamûtníkÛ,
dva pozÛstalí a zástupkynû Terezínské
iniciativy. Pamûtní deska byla odhalena
dne 25. fiíjna a LodÏská Ïidovská obec
pietnímu aktu vytvofiila dÛstojn˘ rámec,
velkou pomoc poskytl redaktor âeské televize M. Karas. Odhalení pamûtní desky
se zúãastnili velvyslanec âR v Polsku,
zástupce Ministerstva zahraniãí âR, vojvoda lodÏsk˘, místostarosta LodÏe, zástupce polského Svazu bojovníkÛ a pronásledovan˘ch osob, pfiedsedové Polské
a Îidovské obce, praÏsk˘ a lodÏsk˘ rabín
a ãlenové LodÏské Ïidovské obce. Záznam
z pietní slavnosti vysílal ãesk˘ a polsk˘
rozhlas a âeská televize.
Po oficiálních projevech a pfieãtení dopisu prezidenta Václava Havla pfiednesli
modlitbu za zesnulé lodÏsk˘ rabín Symcha
Keller a praÏsk˘ rabín Jehuda Jesharim.
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Pamûtní desku umístûnou na zdi u hlavního vchodu do hfibitova odhalili ãesk˘ velvyslanec Jan Misiarz a jeden z nejmlad‰ích, ktefií pfieÏili lodÏské ghetto, Michal
Solomonoviã. Na závûr poloÏili pfiítomní
k pamûtní desce kvûtiny.
Po pietním aktu nav‰tívili úãastníci tu
ãást hfibitova, kde se v dobû ghetta pochovávalo. Je rozlehlá, zarostlá travou, kfiovím
a b˘lím, hroby neoznaãeny a pouze tabulka
Pole Gettowe pfiipomíná, Ïe tam leÏí ti, ktefií ghetto nepfieÏili. Odcházeli jsme odtamtud s tûÏk˘m srdcem, Ïe jsme nena‰li hroby sv˘ch blízk˘ch.
Po obûdû na LodÏské Ïidovské obci
jsme si prohlédli Muzeum ghetta a za‰li do
míst, kde jsme kdysi Ïili a pracovali.
O sv˘ch dojmech jsme se podûlili
s ostatními ãleny skupiny na schÛzce zaãátkem listopadu, prohlédli jsme si fotografie Vûry ·tinglové a kníÏky, které jsme
v LodÏi dostali. Informovali jsme i mimopraÏské ãleny a tûm, ktefií projevili zájem,
jsme poslali fotografie. Dohodli jsme se, Ïe
se i v roce 2002 alespoÀ jednou sejdeme.
Na zaãátku svého pfiíspûvku jsem se
zmínila o úsilí lodÏské skupiny vydat
publikaci Ghetto Litzmannstadt. Na závûr
bych chtûla pfiipomenout, Ïe kniha vy‰la
v nákladu 700 v˘tiskÛ. Polovinu si ponechal vydavatel Ústav mezinárodních
vztahÛ, polovinu získala Terezínská iniciativa, která její vydání financovala.
Publikace je sestavena z dokumentÛ
Státního archívu v LodÏi a ãerpala z publikací o lodÏském ghettu, zejména z Kroniky
lodÏského ghetta, která zachycuje podrobnû kaÏdodenní Ïivot od ledna 1941 do ãervence 1944, a vy‰la, pokud je mi známo,
anglicky, polsky, nûmecky a v ivrit.
Její v˘znamnou souãástí jsou dvû desítky v˘povûdí b˘val˘ch lodÏsk˘ch vûzÀÛ zaznamenan˘ch v Îidovském muzeu v Praze. Podávají obraz nejen o Ïivotû v ghettu,
ale zachycují ve zkratce i Ïivoty rodin ãesk˘ch ÎidÛ pfied holocaustem a jejich vztah
k Ïidovství, ãe‰ství, NûmcÛm a PolákÛm.
Je opatfiena unikátními fotografiemi ãernobíl˘mi a barevn˘mi a seznamem osob deportovan˘ch z Prahy do LodÏe.
Aãkoliv osudy obyvatel terezínského
a lodÏského ghetta byly stejnû tragické,
podmínky, v nichÏ lidé v obou ghettech Ïili, se velice li‰ily. Kniha mÛÏe proto b˘t
zajímavá i pro b˘valé terezínské vûznû, nejen pro ty, ktefií mûli v lodÏském ghettu
pfiíbuzné a pfiátele.
Zájemci si mohou knihu zakoupit
na snûmu Terezínské iniciativy nebo
v kanceláfii Terezínské iniciativy, Jáchymova 3, Praha 1, za 90 korun.
Vûra ·lesingerová
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ZPRÁVA O âINNOSTI
INSTITUTU TEREZÍNSKÉ INICIATIVY
talo se jiÏ tradicí, Ïe na snûmu Terezínské iniciativy podáváme struãnou zprávu
o ãinnosti Institutu Terezínské iniciativy, zafiízení, u jehoÏ zrodu stálo mezinárodní
sdruÏení b˘val˘ch vûzÀÛ terezínského ghetta.
Uplynul˘ rok byl pro Institut Terezínské iniciativy nepochybnû sloÏit˘. Dne 9. kvûtna
2001 zemfiel spoluzakladatel Institutu, dlouholet˘ místopfiedseda jeho správní rady, pfiedev‰ím v‰ak odborn˘ garant vût‰iny projektÛ, Miroslav Kárn˘. Úmrtí Miroslava Kárného je
pro Institut Terezínské iniciativy trvalou ztrátou. S nelehkou situací, která jeho odchodem
vznikla, se vyrovnáváme postupnû. V daném okamÏiku jsme povaÏovali za nejdÛleÏitûj‰í
dostát závazkÛm, které jsme na sebe vzali podpisem smlouvy se Spolkovou republikou
Nûmecko. Bez její finanãní dotace nejsme zatím schopni zabezpeãit vût‰inu odborn˘ch
projektÛ.
Podafiilo se pfiipravit obû verze Terezínsk˘ch studií a dokumentÛ, byÈ v porovnání
s pfiedchozími roky vycházejí s jistou ãasovou prodlevou. V osmém svazku nûmeckého
vydání uvefiejÀujeme 11 ãlánkÛ, statí a dokumentÛ, v ‰estém svazku ãeského vydání pak
12 pfiíspûvkÛ. Za pfiínos tohoto roãníku Terezínsk˘ch studií a dokumentÛ povaÏujeme skuteãnost, Ïe v seznamu autorÛ se vedle pravideln˘ch pfiispûvovatelÛ objevilo deset nov˘ch
jmen. Mnozí z nich chtûjí do na‰í roãenky pfiispívat i v dal‰ích letech. Roz‰ífiení okruhu
pfiispûvovatelÛ povaÏujeme za jeden z na‰ich nejdÛleÏitûj‰ích úkolÛ. Dlouhodobou
perspektivu Terezínsk˘ch studií a dokumentÛ spatfiujeme i v tom, Ïe je tematicky více
otevfieme. V˘raznou pomoc oãekáváme od ediãní rady Institutu Terezínské iniciativy, kterou chceme ustavit jiÏ v tomto roce. Nezávisle na probíhající diskusi pfiipravujeme dal‰í
roãník Terezínsk˘ch studií a dokumentÛ, kter˘ bude dedikován jejich zakladateli a dlouhodobému hlavnímu editorovi Miroslavu Kárnému.
V loÀském roce se zv˘‰enou intenzitou pokraãovaly práce na projektu, kter˘ jsme
nazvali Acta Theresiana. Zámûrem tohoto dlouhodobého projektu institutu je postupné
vydávání základních pramenÛ k dûjinám Terezína let 1941 – 1945 vãetnû tûch, které objasÀují ‰ir‰í aspekty „koneãného fie‰ení Ïidovské otázky“ v âechách a na Moravû. Mezi
nû nepochybnû náleÏí denní rozkazy a sdûlení Rady star‰ích terezínského ghetta. Jejich
obsah bude odborné i laické vefiejnosti zpfiístupnûn formou regestáfie, kter˘ pfiipravila
Dr. Anna Hyndráková. V souãasné dobû je k nûmu zpracováván nezbytn˘ doprovodn˘
aparát. KniÏní vydání regestáfie denních rozkazÛ a sdûlení Rady star‰ích, plánované na
rok 2002, bude prvním v˘stupem projektu. V souãasné dobû pracujeme na pfiípravû druhého svazku této volné ediãní fiady. Chceme v nûm uvefiejnit dokumenty o postoji ãeskoslovenské exilové vlády a dal‰ích exilov˘ch organizací k perzekuci ÎidÛ na území âech
a Moravy v letech 1939 – 1945 a pomoci, kterou prostfiednictvím mezinárodních institucí poskytovaly deportovan˘m do terezínského ghetta a koncentraãních táborÛ. Pfii jeho
pfiípravû úzce spolupracujeme s odborníky z fiady renomovan˘ch vûdeck˘ch a archivních
pracovi‰È.
KdyÏ zaãal b˘t v první polovinû 90. let vyvíjen tzv. computerov˘ program, bylo jeho
hlavním cílem sestavit databázi vûzÀÛ terezínského ghetta, která by pfiedev‰ím slouÏila
k pfiípravû pamûtních knih, pfiipomínajících pietní formou jména obûtí holocaustu. Je reálné, Ïe k doposud vydan˘m tfiem dílÛm Terezínské pamûtní knihy pfiibude dal‰í. Pfiedev‰ím zásluhou Michala Frankla v˘raznû pokroãily práce na pfiípravû ãtvrtého dílu, v nûmÏ
budou uvefiejnûna jména tûch, ktefií byli do terezínského ghetta deportováni z Rakouska.
Ve spolupráci s Dokumentaãním archivem rakouského odboje ve Vídni chceme je‰tû letos pfiipravit ãtvrt˘ díl pamûtní knihy tak, aby mohl b˘t vydán. Vlastní vydání v‰ak bude
závislé na tom, jak rychle se na‰im rakousk˘m partnerÛm podafií zajistit potfiebné finanãní
prostfiedky.
V roce 1999 byla zaloÏena KniÏnice Institutu Terezínské iniciativy s cílem vydávat v této fiadû práce monografického charakteru, rozsahem pfiesahující rámec pfiíspûvkÛ uvefiejÀovan˘ch v Terezínsk˘ch studiích a dokumentech. Po mimofiádnû úspû‰né práci
Dr. Heleny PetrÛv o protiÏidovském zákonodárství v protektorátu v letech 1939-1941, která je jiÏ vyprodána, a studii o Ïidovsk˘ch spolcích a jejich násilné likvidaci okupaãními
úfiady (autorského kolektivu pracovníkÛ Státního ústfiedního archivu v Praze) byla KniÏ-
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nice Institutu Terezínské iniciativy v uplynulém roce roz‰ífiena o dal‰í tfií svazky.
V ãeské a anglické verzi vy‰la zpráva
o arizaci Ïidovského zlata, ‰perkÛ a drah˘ch
kamenÛ, kterou pro Smí‰enou komisi vedenou místopfiedsedou vlády JUDr. Pavlem
Rychetsk˘m vypracoval t˘m pfiedních historikÛ. KniÏní vydání zprávy, která slouÏila jako dÛleÏit˘ materiál pfii mezinárodních
jednáních o kompenzacích za uloupen˘
Ïidovsk˘ majetek, bylo pozitivnû pfiijato
domácími a zahraniãními odborníky. Na
podzim minulého roku vy‰la v KniÏnici
Institutu Terezínské iniciativy práce Lucie
Ondfiichové „Pfiíbûh Fredyho Hirsche“. Ta
se setkala s mimofiádnû pfiíznivou odezvou
v recenzních rubrikách denního tisku. Pro
nedostatek finanãních prostfiedkÛ jsme museli upustit od vydání studie Petra Bednafiíka o arizaci ãeského filmu. Zájemci o tuto
problematiku se v‰ak budou moci seznámit
se zkrácenou verzí jeho práce v pfiipravovaném ‰estém svazku kniÏnice. V nûm bude uvefiejnûna vût‰ina pfiíspûvkÛ z mimofiádnû úspû‰né konference o arizaci Ïidovského majetku v âechách a na Moravû,
kterou jsme uspofiádali v roce 2000.
Obdobnû jako v minul˘ch letech jsme
vyuÏili i v loÀském roce moÏnosti zadávat
a finaãnû podporovat v˘zkumné projekty,
které mohou pfiispût k hlub‰ímu poznání
nejen historie terezínského ghetta, ale i tragick˘ch osudÛ tûch, ktefií z nûho byli deportováni do vyhlazovacích táborÛ. Studentka germanistiky na Humboldtovû univerzitû v Berlínû Anna Hájková zaãala za
na‰í podpory pracovat na projektu „Îidé
z Nizozemí v Terezínû“. Jeho prvním v˘stupem se stal ãlánek uvefiejnûn˘ v Terezínsk˘ch studiích a dokumentech 2001.
Luká‰ Pfiibyl pokraãoval v práci na projektu „Deportaãní transporty z Terezína do
Pobaltí“, kter˘ zahájil v roce 2000 studijní
cestou do Estonska. V loÀském roce nav‰tívil archivy v Loty‰ku, pfiedev‰ím v Rize. Materiály, které z tûchto cest pfiivezl,
zpracuje do rozsáhlé studie. Zam˘‰líme ji
vydat jako samostatn˘ svazek KniÏnice
Institutu Terezínské iniciativy. Letos bychom mu rádi umoÏnili cestu do Bûloruska, kde by se vydal po stopách transportÛ,
jejichÏ cílem se mûlo stát ghetto v Minsku.
JiÏ vzhledem k právní formû své existence (obecnû prospû‰ná spoleãnost) Institut
Terezínské iniciativy není a ani do budoucna nebude pracovi‰tûm s vût‰ím poãtem
kmenov˘ch zamûstnancÛ. Jeho schopnost
naplÀovat úãel, pro kter˘ vznikl, bude závislá na tom, na kolik naváÏe aktivní spolupráci s institucemi zab˘vajícími se stejnou ãi obdobnou problematikou. Na‰imi
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nejbliÏ‰ími partnery jsou a vûfiíme, Ïe i nadále budou – Památník Terezín a Îidovské
muzeum v Praze. Tû‰í nás, Ïe o spolupráci
s námi mají zájem odborníci z akademick˘ch ústavÛ a vysok˘ch ‰kol. Na odborné
konzultace k nám ãasto pfiicházejí studenti,
ktefií se ve sv˘ch seminárních, baka-
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láfisk˘ch ãi magistersk˘ch pracích vûnují
rÛzn˘m aspektÛm „koneãného fie‰ení Ïidovské otázky“. Je pro nás více neÏ dobré,
Ïe mnozí z nich by s námi rádi spolupracovali i poté, co dokonãí svá studia.
Jaroslava Milotová

UPLYNUL¯ ROK
V PAMÁTNÍKU TEREZÍN
ok 2001 byl mimofiádnû v˘znamn˘
jak pro Památník Terezín, tak pfiedev‰ím pro b˘valé vûznû terezínského
ghetta. Ve dnech 13. – 16. fiíjna jsme si pfiipomnûli 60. v˘roãí zahájení transportÛ ãesk˘ch ÎidÛ do ghett a koncentraãních táborÛ.
16. 10. byl v roce 1941 vypraven první transport jednoho tisíce praÏsk˘ch ÎidÛ do
ghetta v LodÏi. Tím byla zahájena tragická
cesta na smrt pro více neÏ 80 tisíc ãesk˘ch
ÎidÛ. Tohoto dne v‰ak také uplynulo 10 let,
kdy Památník Terezín jako souãást programu prvního pováleãného mezinárodního
setkání b˘val˘ch terezínsk˘ch vûzÀÛ otevfiel expozici Muzea ghetta, kde byla pro tuto mimofiádnou pfiíleÏitost vytvofiena expozice o historii Ïidovského ghetta v Terezínû
a jeho funkci v celku zloãinného plánu na
vyvraÏdûní evropsk˘ch ÎidÛ, kter˘ nacisté
eufemisticky naz˘vali „koneãné fie‰ení Ïidovské otázky“.
Slavnostní zahájení akcí v Terezínû se
konalo 16. 10. v 11 hodin v Kulturním
domû a slavnostní projev pfiednesl Pavel
Dostál, ministr kultury âR. Souãástí dal‰ího programu bylo také zpfiístupnûní novû
zrekonstruovan˘ch prostor b˘valého kolumbária a márnice, kde byly rovnûÏ vytvofieny malé expozice vysvûtlující k jakému úãelu byly tyto prostory vyuÏívány za
války. Pro b˘valé vûznû a jejich rodiny je
dÛleÏité, Ïe v rámci tûchto prostor byly vytvofieny podmínky pro to, aby konkrétní
obûti byly v tomto prostoru pfiipomenuty
umístûním pamûtních desek. O tuto sluÏbu
Památníku je velk˘ zájem a dnes jiÏ je
mnoho desek v prostoru kolumbária umístûno. Nezapomenutelné bylo rovnûÏ pfiedstavení pásma, které Jifií Vrba nazval
„Divadlo za komínem“ a které nastudovali
studenti brnûnské Konzervatofie. Celodenní program byl korunován skuteãnû mimofiádn˘m záÏitkem, koncertem Coco Schumanna, ãlena legendárního terezínského
souboru Ghetto Swingers.
Jako v jin˘ch letech konala se tfietí nedûli v kvûtnu, tzn. 20. 5. 2001 v 10.00 hodin
Terezínská tryzna, které se zúãastnilo

R

mnoÏství b˘val˘ch vûzÀÛ terezínského
ghetta i policejní vûznice gestapa v Malé
pevnosti. Tryznu zahájil pfiedseda ÚV
âSBS, pan dr. Jakub âermín. Hlavní projev poté pfiednesl místopfiedseda vlády âR
pan Vladimír ·pidla. Po kfiesÈanské a Ïidovské modlitbû zaznûl sbor ze 3. dûjství
opery Giuseppe Verdiho Nabucco. Program tryzny byl naplnûn bez nejmen‰ích
problémÛ a k naprosté spokojenosti v‰ech
úãastníkÛ.
Také jiÏ tradiãnû se konala 19. 4. v 13.00
hodin v Terezínû ceremonie Jom ha ·oa,
která pfiipomíná skuteãnost, Ïe za souhrnn˘mi ãísly o poãtech obûtí je tfieba vidût
konkrétní zavraÏdûné muÏe, Ïeny a dûti.
KaÏd˘m rokem je pfii této ceremonii ãteno
100 jmen lidí, ktefií v terezínském ghettu
zahynuli. Tryzna se konala v tzv. Magdebursk˘ch kasárnách, v prostorách pÛdního
divadla a zúãastnil se jí rovnûÏ pan rabín
Karol Efraim Sidon, kter˘ pfiednesl projev
a modlitby El Male Rachamim a Kaddi‰.
Dal‰í vzpomínkovou akcí byla tradiãní Ïidovská tryzna Kever Avot, která se konala
9. záfií na Îidovském hfibitovû v Terezínû
a u památníku u fieky Ohfie, kde byl na rozkaz nacistÛ v roce 1944 naházen do vody
popel 22 000 obûtí terezínského ghetta.
Uplynul˘ rok byl v‰ak pozoruhodn˘ také tím, Ïe v Nûmecku probûhly dva procesy s lidmi, ktefií se pfiímo provinili aktivním
podílem na terezínském utrpení nevinn˘ch
lidí. Jednalo se o Julia Viela, kter˘ jako
frekventant litomûfiické zpravodajské ‰koly SS se v bfieznu 1945 podílel na muãení
a vraÏdûní vûzÀÛ, pfiidûlen˘ch na kopání
protitankov˘ch pfiíkopÛ. Ve druhém procesu byl obvinûn b˘val˘ dozorce Malé pevnosti Anton Malloth. Patfiil k dozorcÛm,
ktefií se t˘rání vûzÀÛ vûnovali s obzvlá‰tní
oblibou a vynalézavostí. Je velice dobfie, Ïe
se podafiilo oba odsoudit a jejich skutky pojmenovat jako zloãiny. Zvlá‰tû u Antona
Mallotha, kter˘ patfiil k tûm nejhor‰ím tr˘znitelÛm, je toto odsouzení dÛleÏité. DoPokraãování na str. 7
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konce i pfiesto, Ïe skuteãnû potrestán b˘t
nemÛÏe. V dobû procesu byl jiÏ velice nemocn˘ a jakákoliv lidská spravedlnost byla na nûj jiÏ krátká. DÛleÏitá je v‰ak právû
symbolická hodnota jeho odsouzení, která
oznamuje pfiípadn˘m dal‰ím pachatelÛm
podobn˘ch zvûrstev to, Ïe aÏ do posledního okamÏiku svého Ïivota budou stíháni
a zloãiny, jako byly tyto, nesmûjí a také nezÛstanou nepotrestány.
Velice nepfiíjemná byla zcela zbyteãná
tahanice o „stfielnici v Terezínû“. ZpÛsobila
ji pfiedev‰ím lidská hloupost, neschopnost
pfiijmout dobfie mínûnou radu a upozornûní.
Majitel zmínûné stfielnice, terezínsk˘ obãan
Drábek, pfiistoupil na návrh majitele hotelu
Helena (hotel se netû‰í dobré povûsti) a ãeského reemigranta PotÛãka na spoleãnou
propagaci hotelu i stfielnice. Poté PotÛãek
vytvofiil internetové stránky, ve kter˘ch neoprávnûnû pouÏil fotografie z Malé pevnosti. Tím vytvofiil dojem, Ïe celá akce je
dûlána v souãinnosti s Památníkem Terezín
nebo dokonce v rámci národní kulturní
památky. Vedení mûsta Terezín i Památníku se snaÏilo obûma vysvûtlit, jak nepfiijatelná a nemorální je jejich reklama, ale
bylo to marné. Celou záleÏitost vyfie‰il aÏ
pfiednosta Okresního úfiadu Josef Pol, kter˘ jako vlastník pozemku vypovûdûl panu
Drábkovi smlouvu a stfielnici zru‰il. Celá
aféra byla zpÛsobena necitlivostí obou pánÛ k pietnímu charakteru tohoto mûsta a jejich hloupostí, která jim nedovolila vnímat
rady, které jim byly poskytovány.
Pro dal‰í v˘voj Památníku a plnûní na‰ich úkolÛ bylo mimofiádnû dÛleÏité, Ïe
Památník Terezín obdrÏel individuální
dotaci z programu Rehabilitace PamátníkÛ, která umoÏnila realizaci tfií hlavních
a mimofiádnû nároãn˘ch projektÛ. Prvním
z tûchto projektÛ bylo vybudování nové
stálé expozice Muzea ghetta. Projekt byl
úspû‰nû realizován a slavnostní zpfiístupnûní se konalo 26. listopadu ve 14.00
hodin. Podle ohlasÛ náv‰tûvníkÛ je tato
expozice vnímána velice dobfie a pochvalnû. Pfiedev‰ím ti nejdÛleÏitûj‰í, b˘valí vûzÀové terezínského ghetta, tuto expozici
velmi chválí, ãehoÏ si velmi ceníme.
Dal‰ím z tûchto projektÛ byla pfiíprava
âeské národní expozice v Osvûtimi. Byl
dokonãen scénáfi expozice, coÏ vzhledem
k pfiísn˘m regulím a supervizi pracovníkÛ
Státního muzea v Osvûtimi nebylo zcela
jednoduché. Pfiesto daleko sloÏitûj‰í bylo
v˘bûrové fiízení na v˘tvarné ztvárnûní této
expozice a zároveÀ na její v˘robu a instalaci. Do uÏ‰ího kola postoupily dvû firmy,
z nichÏ ta neúspû‰ná se odvolala, napadla

Od minulého snûmu do dne‰ka
rozhodnutí v˘bûrové komise, které jsem
potvrdil, a tím se jí podafiilo zdrÏet uzavfiení
smlouvy aÏ na sam˘ konec roku. Pfiesto se
podafiilo zahájit práce je‰tû v prosinci a vytvofiit pfiedpoklady pro to, aby 8. kvûtna
tohoto roku mohla b˘t slavnostnû otevfiena.
Poslední z tûchto projektÛ se t˘ká dobudování kapacit (pfiedev‰ím ubytovacích)
pro potfieby vzdûlávacího oddûlení. JiÏ
v roce 2000 byl zakoupen ãásteãnû rekonstruovan˘ dÛm, zhruba 50 m vzdálen˘
od budovy Muzea ghetta, kde by mûlo
vzniknout ubytování pro zhruba 25 osob,
ale také seminární a spoleãenské místnosti, pracovny lektorÛ vzdûlávacího oddûlení atd. Teprve dokonãení tohoto projektu
vytvofií podmínky pro to, aby se zde mohly setkat dvû skupiny mlad˘ch lidí. Pfiedev‰ím v‰ak nebudeme muset tak ãasto odmítat skupiny mlad˘ch lidí, ktefií mají
zájem zúãastnit se na‰ich semináfiÛ, a v˘raznû se zlep‰í pracovní podmínky na‰ich
lektorÛ. RovnûÏ organizace konferencí
a dal‰ích vûdeck˘ch akcí bude jednodu‰‰í
a podmínky pro samotné úãastníky daleko
pohodlnûj‰í. (Památník bude prakticky sobûstaãn˘ a odpadne potfieba zaji‰Èovat ubytovací kapacity v Litomûfiicích, coÏ s sebou
nese i nutnost zaji‰tûní kaÏdodenní dopravy.)
V˘znamného pokroku bylo dosaÏeno
v loÀském roce i v oblasti vzdûlávací aktivity Památníku. Rostl dále zájem o na‰e
programy a v zásadû dosáhl svého maximálního limitu, daného jak logistick˘mi,
tak personálními kapacitami pracovi‰tû.
V rámci spolupráce s tzv. Task Force (cel˘
název zní Task Force for Holocaust Education, Research and Commemoration)
a samozfiejmû i s na‰imi domácími partnersk˘mi organizacemi (Îidovské muzeum v Praze a Muzeum romské kultury
v Brnû) byl pfiipraven pûtidenní semináfi
pro zhruba 80 ãesk˘ch uãitelÛ, ktefií pro‰li
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vstupními semináfii a mûli zájem svoje
znalosti a dovednosti dále roz‰ífiit a prohloubit. V rámci tohoto semináfie byla
pfiednesena fiada referátÛ odborníkÛ ze zahraniãí a zároveÀ zahraniãní vzdûlávací
experti pfiedvedli jak˘m zpÛsobem a pomocí jak˘ch pedagogick˘ch postupÛ jsou
mladí lidé v rÛzn˘ch zemích svûta seznamováni s holocaustem, ale pfiedev‰ím
s tím, co je aktuálním poselstvím pro dne‰ní mladé lidi. Semináfi byl pozitivnû hodnocen jak samotn˘mi uãiteli, tak i na‰imi
kolegy ze zahraniãí. Dobré v˘sledky práce
v této oblasti pfiispûly k pozitivnímu
hodnocení âeské republiky v Radû Task
Force a to se projevilo tím, Ïe âeská republika bude oficiálnû pfiijata za ãlena tohoto
sdruÏení státÛ a vlád.
Ve dnech 30. ãervna – 6. ãervence se konal v Barcelonû kongres celosvûtové
organizace muzeí – ICOM. V prÛbûhu
tohoto zasedání byla zorganizována
ustavující schÛze nového mezinárodního
v˘boru muzeí památníkÛ. Oficiální název
tohoto v˘boru v angliãtinû zní: International Committee of Memorial Museums
for Remembrance of Victims of Public
Crimes (zkrácenû IC MEMO). Tento nov˘ v˘bor by mûl tvofiit platformu pro spolupráci a v˘mûnu zku‰eností mezi organizacemi, které jsou sice muzei, ale jejichÏ
ãinnost je vûnována v˘zkumu a prezentaci
tragick˘ch zku‰eností lidstva. Bude rovnûÏ
zprostfiedkovávat v˘mûnné stáÏe pro mladé muzejní pracovníky a rozvíjet i dal‰í aktivity. V fiíjnu 2002 se bude konat v Berlínû mezinárodní konference vûnovaná problematice genocid v jejich rÛzn˘m
formách. Bude to první velká konference
organizovaná tímto v˘borem a bude pfiipravena ve spolupráci s Institutem Georga
Eckerta a Ministerstvem zahraniãí SRN.
Jan Munk,
fieditel Památníku Terezín

PODùKOVÁNÍ
Ani v minulém roce na‰i ãlenové nezapomnûli, Ïe Terezínská iniciativa je na‰e spoleãné
sdruÏení a pfiispûli do spoleãné „kasy“.
Terezínská iniciativa obdrÏela v roce 2001 finanãní dary od 416 dárcÛ z âeské republiky
a od 22 dárcÛ ze zahraniãí, celkem tedy od 438 dárcÛ.
V pfiepoãtu na ãeské koruny dosáhly ve‰keré dary ãástky 243 421 korun. V ãeské mûnû
bylo poskytnuto Kã 145 362 a Kã 98 059 po pfiepoãtu zahraniãních mûn.
Zvlá‰tní dík patfií (kromû tûm, které jsme uvedli v na‰em ãasopise ã. 20) panu Scheerovi
za 2 600 nûmeck˘ch marek (Kã 45 188), panu Davidovi z Ústí za 10 000 korun a za osm
tisícov˘ch darÛ z Prahy a z âeského Brodu.
V‰em ostatním dárcÛm patfií neménû upfiímné podûkování, neboÈ jistû pfiispûli podle sv˘ch
moÏností. Finanãní dary je moÏno nadále zasílat na ãísla úãtÛ u Komerãní banky v Praze:
Kã – 59433011/0100
EUR – 342781234555011/0100
USD – 348331234555011/0100
Milena Procházková
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Terezínské pamûtní dny v Brnû
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Z vlastní iniciativy a jako projev zájmu a úãasti umístila skupina MLÁDEÎ PRO INTERKULTURNÍ POROZUMùNÍ po v‰echny dny na budovû brnûnského Hlavního nádraÏí, odkud transporty odjíÏdûly, obfií transparent s nápisem:
P¤ED 60 LETY ODJEL Z 5. NÁSTUPI·Tù PRVNÍ TRANSPORT ÎIDÒ Z BRNA DO TEREZÍNA. NEZAPOMÍNEJME . . .

TEREZÍNSKÉ PAMùTNÍ DNY V BRNù
erezínské pamûtní dny zaãaly vlastnû jiÏ t˘den pfied jejich skuteãn˘m zahájením.
Na 22. listopad svolali organizátofii tiskovou konferenci do zasedacího sálu Krajského zastupitelstva. V tento den se také uskuteãnil Ïiv˘ vstup do vysílání BBC.
Na tiskové konferenci vystoupil i krajsk˘ hejtman Ing. Stanislav Juránek.
Ve ãtvrtek 29. listopadu se shromáÏdili v‰ichni úãastníci z tuzemska i ze zahraniãí
spolu se zástupci brnûnské vefiejnosti u pamûtní desky na budovû základní ‰koly
v Merhautovû ulici, kde byli pfied ‰edesáti lety soustfiedûni Ïidé z Brna pfied transporty.
Po poloÏení kytic k pamûtní desce se na nádvofií ‰koly uskuteãnil vlastní pietní akt.
Byl zahájen písní o Osvûtimi v podání E. Machálkové. Pak promluvil k pfiítomn˘m
hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a primátor Brna Petr DuchoÀ.
Rabín Karol E. Sidon vyloÏil podobenství z Tóry o zlu a postoji k nûmu. Na závûr
zaznûl Ïalm El mole rachamim a Kaddi‰ v podání vrchního kantora ÎOB Arno‰ta
Neufelda.
Následovala prohlídka ‰koly a vernisáÏ v˘stavky, kterou k tomuto datu uspofiádali Ïáci ‰koly. Mezitím nûktefií z pfiítomn˘ch, vãetnû brnûnského primátora, besedovali
s Ïáky ve tfiídách. Ve spolupráci s fieditelstvím ‰koly se uskuteãnila v˘stava kreseb
Helgy Ho‰kové, která na vernisáÏ pfiijela a pozdûji také s Ïáky ‰koly besedovala.

T

Besedy s dûtmi se zúãastnila i Antonie
Militká. Pfiipomnûla dûtem neblahé pocity Ïidovsk˘ch dûtí, které tenkrát (ve
stejném vûku jak dne‰ní posluchaãi) byly vyhnány ze sv˘ch domovÛ a deportovány do Terezína. Zákaz docházky
do ‰koly patfiil tenkrát k jednûm z nejkrutûj‰ích.
Veãer maliãk˘ ‰kolní sál brnûnské
Konzervatofie takfika praskal ve ‰vech pfii
studentském pfiedstavení Divadla pod
komínem. (Premiéra pfiedstavení se
uskuteãnila v Terezínû 16. fiíjna – viz
mimofiádné vydání na‰eho ãasopisu.)
Následující den odpoledne vûnoval
brnûnsk˘ rozhlas cel˘ pofiad „Rendez-vous“ besedû o jubileu transportÛ spojené s ukázkami z tohoto divadelního
pfiedstavení.
V pátek 30. listopadu se konala v podveãer vzpomínková bohosluÏba v brnûnské synagoze.
Veãer se úãastníci pamûtních dnÛ
zúãastnili promítání filmu „Do cizí náruãe“ v kinû Art.
***
V sobotu a v nedûli 1. a 2. prosince
probíhal v Kongresovém salonku hotelu
Slavia workshop o Terezínû.
Workshop probûhl za velkého zájmu
hostÛ. Nûkteré pfiíspûvky zvefiejÀujeme.
Anna Hanusová, Brno
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Workshop o Terezínû v Brnû

fii svém zaloÏení si Terezínská iniciativa – Mezinárodní terezínské sdruÏení stanovila jako jeden z cílÛ, Ïe nikdy nesmí
b˘t zapomenuta památka tûch, kdo nepfieÏili. Terezín byl do
té doby v povûdomí ‰iroké vefiejnosti spojován s Malou pevností,
Národním památníkem a symbolem odboje ãeského lidu proti nacismu, zatímco o osudu ÏidÛ spojen˘m s tímto mûstem se vûdûlo
pramálo. Proto jsme si tehdy jako svÛj první úkol uloÏili zfiízení
Muzea ghetta a jeho otevfiení k 50. v˘roãí zahájení prvních Ïidovsk˘ch transportÛ. Tento úkol, jak je v‰eobecnû známo, byl splnûn
a Muzeum ghetta otevfielo své dvefie tisícÛm náv‰tûvníkÛm z celého svûta. To byl ov‰em jen první krok, po kterém následovalo

P
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V samotném Terezínû si zfiídila své centrum M. E. C. C. A.,
Middle European Colony of Contemporary Arts, Stfiedoevropská
kolonie souãasného umûní. Skupina mlad˘ch v˘tvarníkÛ se usídlila v Kavalíru 6, pro nás pamûtníky je tato ãást terezínské pevnosti
spí‰e známá jako Ústecká kasárna. Jejich snahou je vytváfiet moÏnosti pro nezávislou avantgardní tvorbu rÛzn˘ch oborÛ, poskytovat umûlcÛm i pracovní prostory, dílny, ateliéry, skláfiské centrum.
Jak sami fiíkají: „Mezinárodní kulturní centrum v Terezínû má vedle tvÛrãích aktivit i poslání vycházející z historické zku‰enosti
mûsta, ve kterém vznikla.V‰ichni, co tu tvofiíme (aÈ uÏ v˘tvarnû
nebo jakoukoli jinou formou), si jsme vûdomi historie, kterou Te-

PfieÏije Terezín po roce 2000?
Dagmar Lieblová
mnoho dal‰ích. NejdÛleÏitûj‰ím z nich bylo patrnû postupné otevírání expozic v obnoven˘ch Magdebursk˘ch kasárnách a zaloÏení
Stfiediska setkávání s moÏnostmi ubytování a stravování pro skupiny mlad˘ch lidí, ktefií pfiijíÏdûjí do Terezína v rámci v˘chovn˘ch
a vzdûlávacích programÛ. V fiíjnu byly vefiejnosti zpfiístupnûny dal‰í pÛsobivé prostory – kolumbárium, márnice a stálá expozice
v Muzeu ghetta.
Ráda bych se nyní zmínila o institucích a organizacích, které
v souãasné dobû vyvíjejí aktivity t˘kající se Terezína.
V prvé fiadû je to samozfiejmû Památník Terezín, jenÏ má
pochopitelnû nezastupitelnou úlohu.
Pro Terezínská iniciativu jako sdruÏení b˘val˘ch vûzÀÛ terezínského a lodÏského ghetta a Ïidovsk˘ch vûzÀÛ dal‰ích koncentraãních táborÛ je samozfiejmû v‰echno, co se t˘ká Terezína, jednou
z náplní ãinnosti, i kdyÏ ne ãinností jedinou. âlenové Terezínské
iniciativy spolupracují se vzdûlávacím oddûlením Památníku tím, Ïe
se jako „pamûtníci“ úãastní besed a semináfiÛ pofiádan˘ch tímto
oddûlením, aÈ uÏ to jsou semináfie pro uãitele a pedagogy ãi besedy
s Ïáky a studenty. RovnûÏ se zúãastÀují besed, které organizují
dobrovolníci ze Stfiediska setkávání. Jde zejména o skupiny mlad˘ch
lidí z Nûmecka a Rakouska. ProtoÏe pÛsobení na mladou generaci
je jedním z úkolÛ, které si Terezínská iniciativa pfii svém zaloÏení
uloÏila, rozhodli jsme se podporovat i finanãnû ty ‰koly z âeské republiky, které jezdí do Terezína a úãastní se programu pfiipraveného
vzdûlávacím oddûlením Památníku. Tuto moÏnost vyuÏilo mnoho
‰kol a ohlasy, které se objevují ve v˘tvarné ãi literární podobû, jsou
pozoruhodné. Terezínská iniciativa dotuje také kaÏdoroãnû v˘tvarnou soutûÏ Cena Erika Poláka, na památku jednoho ze zakládajících ãlenÛ TI, historika a pracovníka Památníku.
Na podnût a za finanãní podpory TI byly bûhem uplynul˘ch let
umístûny na zeì Muzea ghetta v Parku terezínsk˘ch dûtí dvû desky: jedna pfiipomíná Fredyho Hirsche a druhá tfii Ïeny, které v Terezínû peãovaly o dûti: Ottlu Kafkovou-Davidovou, Friedl DickerBrandeisovou a Luisu Fischerovou.
V˘znamnou ãinnost pokud jde o historick˘ v˘zkum skuteãností souvisejících s Terezínem, ale i o osudy ÏidÛ za okupace vyvíjí
Institut terezínské iniciativy (dfiíve Nadace TI), jehoÏ zfiizovatelem je Terezínská iniciativa. Kromû jin˘ch publikací vydává Institut roãenky Terezínské studie a dokumenty. Vycházejí od roku
1994, první dva roky vy‰ly nûmecky, od roku 1996 vychází kaÏd˘m rokem jeden nûmeck˘ a jeden ãesk˘ svazek.

rezín v sobû nese. Chceme pomoci k novému vyuÏití josefínské,
pozdnû barokní pevnosti.“ Domnívám se, Ïe se jim to dafií. Kolonie uspofiádala jiÏ dvakrát Intermediální terezínské léto, uspofiádali nûkolik v˘stav a koncertÛ v neobvykl˘ch prostorách, napfi. b˘valé jízdárnû, filmov˘ festival, snaÏí se pfiivést na tyto pofiady mladé lidi, získává i ohlas v zahraniãí. (Terezínská iniciativa,
Stockholm.)
O propagaci a interpretaci hudby vzniklé za války v Terezínû se
starají hned dvû instituce: Iniciativa Hanse Krásy se sídlem
v Hamburku, vedená Juttou Witthoefft. Její syn Kornel mívá kaÏdoroãnû v Terezínû koncert z dûl terezínsk˘ch skladatelÛ. A pfiedev‰ím pak Nadaãní fond Hanse Krásy sídlící pfiímo v Terezínû,
jehoÏ spiritus agens je Gaby Flatow. Ta vyvíjí neúnavnou ãinnost
pfii pofiádání koncertÛ a organizování náv‰tûv zahraniãních umûlcÛ v Terezínû. Jejím prostfiednictvím se tak dostala do Terezína japonská klavíristka, která pak v Japonsku zorganizovala sbírku s názvem Kfiídlo pro Terezín, a v˘sledkem je velice kvalitní nástroj,
klavír firmy Yamaha, jenÏ stojí v terezínském kulturním domû.
PÛsobivé jsou koncerty v terezínském kostele, napfi. koncert na
památku dûtí z Bialystoku, pro v‰echny náv‰tûvníky zÛstane myslím nezapomenutelné Verdiho Requiem na 4. dvofie Malé pevnosti
pfied nûkolika lety.
Ze zahraniãních organizací zab˘vajících se Terezínem bych
chtûla zmínit dvû. Pfiedev‰ím Dolnosask˘ spolek pro podporu
Terezína (Niedersächsischer Verein zur Förderung von Theresienstadt). Tento spolek vznikl˘ roku 1995 na podnût Veroniky GeierIwand, která nedlouho poté pfii‰la tragicky o Ïivot, sdruÏuje pfiedev‰ím uãitele. Svou ãinností chtûjí pfiispívat k porozumûní mezi národy, zachovávání památky obûtí nacismu, pÛsobit na mladou
generaci. KaÏdoroãnû pofiádají zájezdy do Terezína a Lidic, kde také vykonávají prospû‰né práce. Péãí a úsilím tohoto spolku byla
v nakladatelství Wallstein vydána kniha terezínsk˘ch kreseb Helgy Weissové-Ho‰kové s ãesk˘mi, nûmeck˘mi a anglick˘mi doprovodn˘mi texty. Putovní v˘stava tûchto kreseb (pochopitelnû
v kopiích) probûhla uÏ v mnoha nûmeck˘ch mûstech, ale také
v Praze, jeden exempláfi v˘stavy je trvale umístûn v Terezínû na
pÛdû Magdebursk˘ch kasáren. U pfiíleÏitosti tûchto v˘stav pofiádá
spolek vÏdy besedy ve ‰kolách ãi jin˘ch institucích, kter˘ch se
úãastní buì autorka, nebo nûkdo jin˘ z pamûtníkÛ. Kromû knihy
natoãil tento spolek i videofilm Obrázky z Terezína v nûmecké, ãeské a anglické verzi.
Pokraãování na str. 10
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Podobné cíle má také Braniborsk˘ spolek pfiátel a pfiíznivcÛ
Terezína (Brandenburgischer Verein der Freunde und Förderer
von Theresienstadt). Jeho místopfiedseda, pracovník Braniborského ministerstva ‰kolství, mládeÏe a sportu Karl Vogel usiluje uÏ léta o to, aby nûkterá z opu‰tûn˘ch terezínsk˘ch budov byla vyuÏita mj. i jako ubytovna pro mládeÏ pfiijíÏdûjící do Terezína. Poslední
schÛzi t˘kající se tohoto problému zorganizovala Nadace Terezín
26. fiíjna t.r. ·lo o vyuÏití rozsáhlé budovy ÎiÏkov˘ch kasáren, kterou my, b˘valí terezín‰tí vûzni, známe jako DráÏìanská kasárna.
V ãásti objektu by mûla vzniknout ubytovna pro mládeÏ se v‰ím
potfiebn˘m zázemím, jako je ubytování pro pedagogick˘ doprovod, studovny, místnosti pro konání semináfiÛ, knihovny apod.
V dal‰í ãásti budovy by mûlo vzniknout kulturní centrum, zájem
o prostory projevilo napfi. i oddûlení hudební vûdy FFUK a koneãnû ve tfietí ãásti by mûly vzniknout byty. Pro tento projekt chce

Spolek pfiátel a pfiíznivcÛ Terezína získat politickou podporu poslancÛ Spolkového snûmu i podporu Ïidovsk˘ch obcí v Berlínû
a Braniborsku.
Tímto tématem se dostávám k závûru svého pfiíspûvku. Jaké jsou
perspektivy Terezína jako mûsta a památníku po staÏení vojenské
posádky. Pfii zbûÏném pohledu by se mohlo zdát, Ïe nevalné. VÏdyÈ
ve mûstû, kde Ïilo kdysi 6 aÏ 7 tisíc lidí, jich dnes Ïijí sotva dva.
Pracovních pfiíleÏitostí tu je minimálnû. Av‰ak nesmíme zapomínat na to, Ïe Terezín je také v˘znamnou památkou vojenské architektury. Myslím si, Ïe tak jako se Památníku Terezín podafiilo oÏivit a uchovat památku na onu smutnou kapitolu v dûjinách mûsta
a pfiivést tam tisíce náv‰tûvníkÛ, je tfieba najít instituci, která by dokázala zachránit to, co se je‰tû zachránit dá a usilovat o to, aby se
na‰lo rozumné vyuÏití pro tolik prázdn˘ch prostor, a tím i pracovní pfiíleÏitosti, kter˘ch se ve mûstû nedostává.Terezín musí zÛstat,
nebo lépe fieãeno znovu se stát Ïiv˘m mûstem, protoÏe jenom tak
nezanikne památka na ty, co nepfieÏili.

„Zítra jedeme, synu, pojedeme transportem“
akto nadepsal svÛj deník z Terezína
Egon Redlich, jeden ze 140 000
nedobrovoln˘ch a doãasn˘ch obyvatel tohoto prazvlá‰tního zafiízení, které
„VÛdce daroval ÏidÛm“, jak znûl goebbelsovsk˘ propagaãní slogan z kamufláÏního
nacistického filmového pseudodokumentu
o terezínském ghettu. Mnohem v˘stiÏnûj‰í
charakteristiku podává pokyn z porady,
kterou svolává zastupující fií‰sk˘ protektor
Reinhard Heydrich v záfií 1941 na PraÏsk˘
hrad k „fie‰ení Ïidovského problému“
v protektorátû. Rozhodnutím nejvy‰‰ího
grémia nacistick˘ch pohlavárÛ v okle‰tûném zbytku âeskoslovenska – které bylo
mimochodem uãinûno mnoho mûsícÛ pfied
povûstnou poradou ve Wannsee, kde oficiálnû poprvé bylo formulováno tzv. „koneãné fie‰ení“ – mûli b˘t postupnû soustfiedûni
v‰ichni ãe‰tí a morav‰tí Îidé v pevnostním
mûstû Terezínû a poté, pfiedbûÏnû zdecimováni „pfiirozenou“ smrtí, odesláni dál, do
vyhlazovacích táborÛ na v˘chodû, pfiedev‰ím do Osvûtimi. Instrukce pro organizaci prvních „Aufbaukomand“ (pracovních
skupin) znûla, moÏná i zámûrnû, dvojsmyslnû: „Die Juden haben sich die
Wohnungen in die Erde hinab zu schaffen“
– Ïidé aÈ si postaví byty dolÛ pod zem. To
uÏ se pomalu ale zfietelnû schylovalo
k tragické teãce za tisíciletou historií Ïidovské komunity v âechách, na Moravû
a ve Slezsku, o odtrÏeném Slovensku
a Podkarpatské Ukrajinû nemluvû.
V tûchto dnech si pfiipomínáme 60 let od
zahájení deportací ãesk˘ch a moravsk˘ch
ÎidÛ do Terezína (psáno v minulém roce –
pozn. redakce). Cyklus vzpomínkov˘ch
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akcí zaãal v polovinû fiíjna v Praze slavnostním koncertem v Rudolfinu, pokraãoval setkáním v Terezínû, âT uvedla
dokument K. Fuxy „Brno, mûsto bez ÎidÛ“, na pfielomu listopadu a prosince
probûhl ãtyfidenní program v Brnû. Úvodem k nûmu bylo ve ãtvrtek 29. listopadu
pietní shromáÏdûní v místû, odkud byly
transporty z Brna vypravovány (Z· v Merhautovû ul.), t˘Ï den veãer sehráli studenti dramatického oddûlení v sále konzervatofie pfiedstavení „Divadlo pod komínem“, pásmo z programÛ terezínsk˘ch
kabaretÛ. Pravidelná páteãní bohosluÏba
v brnûnské synagoze byla vûnována vzpomínce na zahynulé a veãer v kinû Art se
promítal film „Do cizí náruãe“ o záchranû
10 000 Ïidovsk˘ch dûtí. Sobotní koncert
v aule JAMU byl sestaven z dûl terezínsk˘ch skladatelÛ, po dva dny v sobotu
a v nedûli 1. a 2. prosince se v hotelu Slavia uskuteãnil workshop na téma „Terezín
– minulost, pfiítomnost a budoucnost“.
Terezínem pro‰lo na 74 000 ãesk˘ch
a moravsk˘ch ÎidÛ a zhruba stejn˘ poãet
tam byl deportován z dal‰ích okupovan˘ch
evropsk˘ch zemí i z Nûmecka. Jen z jiÏní
Moravy bylo vypraveno v letech 1941 aÏ
1943 do Terezína 12 velk˘ch transportÛ,
z nichÏ kaÏd˘ mûl zpravidla 1 000 osob,
dal‰í byli deportováni jednotlivû nebo
v men‰ích skupinách. Pro srovnání, v samotném Brnû bylo registrováno k 1. fiíjnu
1939 pfies 9 000 „ÏidÛ vyznávajících
Ïidovské náboÏenství“. TáÏ úfiední statistika k 30. dubnu 1945 uvádí v Brnû 804
osoby Ïidovského pÛvodu. Diskriminaãní
opatfiení pro Ïidovské obyvatele protekto-

rátu zaãala b˘t zavádûna prakticky okamÏitû po 15. bfieznu 1945. Obyvatelé protektorátu se ihned rozdûlili do tfií kategorií.
Na vrcholu stáli tzv. fií‰‰tí obãané (Reichsbürger), tj. ti, kdo byli prokazatelnû z „nûmecké nebo pfiíbuzné krve“ a osvûdãili
bezv˘hradnou loajálnost k ¤í‰i a VÛdci,
jen oni byli nadáni pln˘mi politick˘mi právy. Dále zde byli nûmeãtí státní pfiíslu‰níci
(Reichsangehörige) „z cizí krve“ (artfremd)
a koneãnû na chvostu protektorátní státní
pfiíslu‰níci, tedy v‰ichni ostatní vãetnû ÎidÛ. Poslednû jmenovaní zaãali b˘t záhy
zfietelnû oddûlováni a vydûlováni na základû protiÏidovsk˘ch opatfiení, která formulovala sama protektorátní vláda. Zaãalo to
zákazem v˘konu ãinnosti neárijsk˘ch lékafiÛ a advokátÛ je‰tû v bfieznu 1939 a jak
‰la doba, ‰roub se utahoval ãím dál tím víc.
Za Îida podle norimbersk˘ch zákonÛ byl
povaÏován kaÏd˘, kdo mûl alespoÀ tfii Ïidovské prarodiãe, tj. ty, kdo byli ãleny nûjaké Ïidovské obce. Îidé byli po povinné
registraci pfiestûhováni a sestûhováni, nûkterá mûsta (na Moravû napfi. Hodonín) se
tak stala ãasem „Judenrein“, tedy „ÏidÛ
prosta“. Îidovsk˘ majetek byl zabavován
nebo „dobrovolnû“ pfienecháván, do Ïidovsk˘ch obchodÛ, Ïivností a továren byli jmenováni dÛvûrníci (Treuhänder) z fiad
nûmeck˘ch privilegistÛ a to v‰e byl jen poãátek. Nûkterá z postupnû zavádûn˘ch
opatfiení musí pfiipadat napfi. dne‰ní mladé
generaci (a pro ni zejména jsou tyto fiádky
urãeny) naprosto neuvûfiitelnû. Jen namátkou: v záfií 1940 praÏsk˘ magistrát zakázal
v‰em ÎidÛm vstupovat do mûstsk˘ch lesÛ,
jiÏ od ãervence se nesmûli vozit na vltavsk˘ch parnících, pfii pouÏití el. dráhy smûli Îidé cestovat jen v zadním voze, mûl-li
Pokraãování na str. 11
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Je nejv˘‰e uÏiteãné si vybavit tyto zvrácenosti v nakládání s lidsk˘mi bytostmi,
kdykoliv uvidíme na ulici nebo v televizi
vztyãenou pravici, usly‰íme zvuãné „Nic
neÏ národ“, ãi perkuse skupiny „Judenmord“. Leã to v‰e byl jen zdlouhav˘ a dÛkladn˘ prolog ke koneãnému fie‰ení. Od
podzimu 1941 se daly do pohybu Ïelezniãní vagóny a jejich monotonní klapot se
oz˘val je‰tû v bfieznu 1945! O nûkolik t˘dnÛ pozdûji válka skonãila, ale zpût se z tisícÛ vraceli jen jednotlivci. Odhaduje se,
Ïe Terezín pfieÏilo asi 3 500 lidí, do Brna
a okolí se vrátilo nûkolik set.
Leto‰ní v˘roãí (2001 – pozn. redakce)
jiÏ podruhé za deset let shromáÏdí je‰tû Ïijící pamûtníky. Mnozí pfiijedou ze zahraniãí, dost moÏná, Ïe jiÏ naposledy, fiada bude
zastoupena uÏ jen sv˘mi potomky, pokud
mûli to ‰tûstí. V‰em jim, ale pfiedev‰ím

dvû plo‰iny, jinak vÛbec, Îidé smûli nakupovat jen v urãen˘ch obchodech, a to od
11.00 do 13.00 hodin a od 15.00 do 16.30,
totéÏ se t˘kalo i jejich árijsk˘ch zamûstnancÛ, mûli-li je‰tû nûjaké. Na podzim
1941 ve‰lo v platnost nafiízení o povinném
oznaãování.
„ÎidÛm, ktefií dokonãili ‰est˘ rok Ïivota,
jest zakázáno objevovati se na vefiejnosti
bez Ïidovské hvûzdy. Îidovská hvûzda pozÛstává z ‰esticípé hvûzdy velikosti dlanû
ze Ïluté látky ãernû vyloÏené s ãern˘m nápisem Îid (Jude), jest ji nositi viditelnû na
levé stranû prsou odûvu pevnû pfii‰itou,“
znûl §1 fií‰ského policejního nafiízení z 1. 9.
1941. Protektorátní Îidé mûli jiÏ od roku
1940 povinnû oznaãené obãanské legitimace (Kennkarten) písmenem „J“.

TEREZÍN:
zl˘ sen, skuteãnost, nebo údûl?
Pohled zpût
edesát let je ãasové rozpûtí nûkolika generací. Bylo mi tenkrát necel˘ch dvanáct let, a pfiesto jsou vzpomínky na ta léta stále Ïivé. S pfiib˘vajícími léty jsou stále Ïivûj‰í a naléhavûj‰í. Vracejí se pfii nejrÛznûj‰ích pfiíleÏitostech, pfiiná‰ejí s sebou
pocity, jeÏ tehdy provázely to, co se kolem nás a s námi dûlo: napûtí, úzkost a strach, av‰ak i mladistvou radost a pubertální rozechvûní.
âasov˘ odstup tfií generací mi dává dnes moÏnost zamyslet se
nad osobními zku‰enostmi, jimiÏ jsem pro‰el v dobû dospívání, nejen jako subjekt, kter˘ byl vystaven dlouhodob˘m traumatick˘m
záÏitkÛm, n˘brÏ i jako klinick˘ psycholog, kter˘ si snad podvûdomû zvolil toto povolání, aby se mohl v prÛbûhu ãasu s nimi
vyrovnat mimo jiné tím, Ïe po desetiletích mlãení a potlaãování
zaãal o sv˘ch záÏitcích pfiedná‰et a psát, jakoÏ i pomáhat tûm, ktefií podobná traumata v mládí prodûlali. Dlouhá doba, jeÏ uplynula
od mého jedenáctimûsíãního pobytu v terezínském ghettu a následujícím ‰estnáctimûsíãním strádání v rodinném tábofie ãesk˘ch
ÏidÛ v Birkenau, v Osvûtimi a posléze v Buchenwaldu, mi dává
moÏnost kriticky zhodnotit vliv tohoto období na mÛj dal‰í Ïivot
a zamyslet se z hlediska ãlovûka, kter˘ pfiekroãil sedmdesátku, nad
záporn˘mi, av‰ak i kladn˘mi následky tûchto jedineãn˘ch Ïivotních zku‰eností pro dal‰í prÛbûh Ïivota. Pobyt v Terezínû
a v koncentraãních táborech patfií k mezním Ïivotním situacím, dle
v˘znamného vídeÀského psychiatra Viktora Frankla vystavuje
jedince dlouhodobé zátûÏi (stresu), jeÏ mÛÏe vyvolat posttraumatick˘ stresov˘ syndrom (PTSS), projevující se pfiedev‰ím
chronickou únavou, úzkostí a depresí. Dfiíve jsme se ãastûji setkávali s pojmem KZ syndrom, syndrom koncentraãního tábora,
kter˘ má symptomy podobné. Frankl rozpracoval svÛj psychoterapeutick˘ systém bûhem pobytu v koncentraãních táborech
a své zku‰enosti uloÏil do fiady populárních i odborn˘ch spisÛ.
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tûm, kdo budou chybût, protoÏe pfied desítkami let na nû pfiipadla jen jízdenka tam
– bez zpáteãního lístku, napsal Arno‰t
Lustig pfied nûkolika lety toto vyznání:
„Jsou obsaÏeni v zemi a v stromech
a v mechu, jako je obsaÏena vÛnû ve vûtru,
vlhkost ve vodû, teplo v paprsku slunce.
Stromy nesou v listech jejich dech, hlína je
zúrodnûná jejich masem, krví a kostmi,
jejich ruce daly tvar zahradám, polím a domovÛm, obrazÛm v bytech, nábytku, svícnÛm a svícím. Stovky a tisíce Ïidovsk˘ch
rodin, které obohatily zem, jako zem obohatila je, protoÏe tu pracovaly a Ïily a protoÏe
ãlovûk nemÛÏe o mnoho víc neÏ Ïít a snít
a pracovat.“ (DÛm vrácené ozvûny, 1995.)
Petr Weber,
pfiedseda Îidovské obce
Brno

ZmiÀuje se také o existenciální krizi, do níÏ se nûktefií mohou dostat, kdyÏ vlivem dlouhodobého traumatu ztratili smysl svého
Ïivota. Vyskytují se také krize identity, problémy s nacházením
sounáleÏitosti k národu, spoleãenské skupinû ãi k náboÏenskému
spoleãenství.
Jsem vdûãn˘ za to, Ïe jsem pfieÏil svou smrt o ‰edesát let a Ïe
mohu dnes ve svém rodném mûstû tímto sv˘m vystoupením prokázat úctu sv˘m rodiãÛm a bratrovi, ktefií byli odtud spoleãnû se
mnou deportováni do Terezína a pozdûji zahynuli 11. ãervence
1944 v plynov˘ch komorách v Birkenau. Pfii této pfiíleÏitosti se chci
zamyslet nad tím, co pokládám po sv˘ch Ïivotních zku‰enostech
v Ïivotû za dÛleÏité.
Dovolte mi nejprve uvést nûkolik osobních údajÛ. Bydleli jsme
v Brnû nejprve ve ·pilberské ulici, pak na Obilním trhu a nakonec
na Ponávce vedle synagogy. Zpíval jsem v ní ve sboru. V roce 1941
do na‰eho tfiípokojového bytu pfiistûhovali dal‰í dvû rodiny. Tatínek pracoval v prvním poschodí v pasáÏi, jeÏ spojovala námûstí
Svobody s Panskou ulicí. Maminka byla s námi, s mlad‰ím bratrem Tomá‰em a se mnou, doma. Jezdili jsme nûkolikrát do roka
k babiãce a dûdeãkovi do Uherského Brodu. Chodil jsem do Ïidovské ‰koly U mûstského domu a pak necel˘ rok do gymnázia
v Hybe‰ovû ulici.
Byl jsem první syn a první vnuk v rodinû. Mé první roky byly
idylické. Záhy se v‰ak zaãalo smrákat, nejprve v dáli v Nûmecku,
pak v Sudetech, a kdyÏ mi táhlo na devát˘ rok, i v Brnû. Otec ztratil záhy zamûstnání a musel pracovat na stavbû Malomûfiického
nádraÏí. UÏ v roce 1940 nás nûmeck˘ majitel vypovûdûl z moderního bytu na Obilním trhu. Diskriminace ÏidÛ se rychle vyhrocovala: izolace, Ïlutá hvûzda na kabátû, zákaz veãerního vycházení, stále tísnivûj‰í omezování osobní svobody a moÏností uãení
a kulturního vyÏití.
Vzpomínám si, Ïe jsme si s bratrem obãas hráli na velkém dvofie mezi domem Na Ponávce a Na Koli‰ti. Na‰e hry b˘valy ãasto
pfieru‰ovány nadávkami a posmûchem nûmeck˘ch dûtí. Nûkolikrát
jsme se utkali s tlupami nacistick˘ch v˘rostkÛ, ktefií nás ohroÏovali, nadávali nám a zahrnovali nás v˘smûchem. KdyÏ jsme se
zaãali bránit, hrozili, Ïe nás udají Gestapu.
S lítostí a smutkem se snaÏím rekonstruovat to, co proÏíval mÛj
tatínek v onûch pohnut˘ch dobách. Vím jen, Ïe jsme mûli s mladPokraãování na str. 12
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‰ím bratrem Tomá‰em odjet do Anglie 12. bfiezna 1939, Ïe „lifty“
s na‰ím vybavením byly odeslány a Ïe jsme mûli hotové doklady
a letenky. V poslední chvíli v‰ak otec ná‰ odlet zru‰il, protoÏe nechtûl trhat rodinu. Jako pfiesvûdãen˘ humanista a masarykovec nemohl uvûfiit, Ïe by se tak kulturní a vyspûl˘ národ jako Nûmci mohl dopustit takov˘ch zloãinÛ, o nichÏ se zaãaly ‰ífiit zprávy. Se slzami v oãích si uvûdomuji, jak mu asi bylo, kdyÏ ho v ãervenci
1944 v Birkenau nacistick˘ vrah Buntrock poslal zpût do tábora ze
zástupu muÏÛ, ktefií se na poslední chvíli hlásili do transportu, a tím
ho odsoudil na smrt.
Koncem roku 1941 se prosl˘chalo, Ïe zaãnou jezdit transporty
do Terezína. Pfii‰li jsme na fiadu v bfieznu 1942. 23. bfiezna jsme
odjeli transportem Ad do Terezína, poté co jsme strávili noc v budovû ‰koly v Marhautovû ulici. Pfii odchodu z bytu fiekl tatínek sousedÛm, Ïe se jistû do tfií mûsícÛ vrátíme. Byl zfiejmû nevyléãiteln˘
optimista, anebo to alespoÀ pfiedstíral, aby uti‰il pocity viny nad
tragick˘m rozhodnutím neposlat dûti do Anglie.
Moje dûtství takto pfiedãasnû skonãilo. Záhy jsem se musel vyrovnávat se situacemi, jimÏ byli vystaveni dospûlí.
S pfiib˘vajícím vûkem se poãet pfiipomínkov˘ch dní v kalendáfii zvût‰il, pozornost se ãastûji zamûfiila na podnûty, jeÏ souvisejí
s Terezínem. Ve vzpomínkách, ve fantazii nebo ve snech se znovu
objevují v˘jevy z onûch dob: mrtví hovofií, zaniklé budovy a místnosti se znovu vynofiují, v˘jevy se promítají pfied oãima. Jako bych
se vrátil do tûch let a znovu proÏíval to, co tenkrát bylo. Smutek,
lítost, v˘ãitky svûdomí, radost z opûtného setkání, nereálná nadûje, to v‰e znovu pfiichází a mizí. Kus tûÏkého Ïivota se opakovanû
vrací ve vzpomínkách, Ïivotní fáze, která jakoby zázrakem na‰la
pokraãování ve zcela jiném smûru, neÏ bylo pfiedurãeno. Vzkfií‰en˘ Ïivot, jenÏ se po tragickém zásahu osudu zaãal znovu rozvíjet,
osudová amputace na‰eho Ïivotního bûhu provázená ztrátou nejbliÏ‰ích v období dospívání, dala na‰emu Ïivotu jin˘ smûr. Nastalo období hledání ztracen˘ch návazností a nového smyslu Ïivota,
období dohánûní zame‰kaného a utváfiení nové kapitoly osobní
historie. Hojení ran amputované minulosti si vyÏádalo fiadu let,
vût‰ina z nás v‰ak ve svém osobním i pracovním Ïivotû dosáhla
mnohého a mÛÏeme zde dnes s uspokojením konstatovat, Ïe ti, kdo
pfieÏili, zvítûzili pfiesvûdãivû nad tûmi, ktefií je chtûli zniãit.
Terezín pfietrval v m˘ch vzpomínkách nejen jako zl˘ sen, n˘brÏ
také jako idealizovaná epocha rozvíjejícího se mládí v podmínkách, jeÏ nutily k pfiedãasnému vyzrání. Zl˘ sen pfiechází do blah˘ch vzpomínek prvních záchvûvÛ lásky, prvních pfiátelství, prvních dobrodruÏství a hlub‰ích zamy‰lení nad Ïivotem. První básnû, deníky a zápisky jsou dosud Ïiv˘m dokladem tûchto
vzdálen˘ch let.
âasto vzpomínám na Ïivot v kolektivech v dûtském domovû
L 417. ProÏil jsem tam fiadu mûsícÛ na pûtce pod vedením Franty
Mayera. Pozdûji jsem byl na devítce ve skupinû hochÛ veden˘ch
Ernou Erbanem. Byla to vzru‰ující doba: Ïivot v kolektivu, tajné
vyuãování na pÛdû, kde nás uãili vynikající pedagogové dr. Zwicker, profesor Eisinger a pan Kohn, toulky po ghettu, náv‰tûvy u maminky a u tatínka, setkání s nov˘mi transporty, jeÏ vût‰inou za nûkolik dní odjíÏdûly nûkam na v˘chod. Ná‰ pobyt v terezínském
ghettu zaãal náhle a neãekanû také skonãil. 15. prosince 1943 jsem
odjel s rodiãi a s bratrem transportem Dr do Birkenau. Skonãilo Ïivotní intermezzo, pfiechod mezi idylick˘m mládím v Brnû a peklem, jeÏ na nás ãekalo v Osvûtimi. ZÛstaly mi po nûm ãetné vzpomínky a nesmazatelné pocity.
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o v‰e se odehrálo v dávné minulosti, kterou si dnes pfiipomínáme. Bylo to v minulém století a za tûch ‰est desetiletí se toho mnoho zmûnilo v nás i kolem nás. KaÏd˘m rokem se poãet tûch, kdo proÏili deportaci ÏidÛ z Brna do Terezína
a odtamtud nûkam na v˘chod, zmen‰uje. Ti, kdo dosud Ïijí, zestárli
a mají za sebou Ïivot natrvalo poznamenan˘ váleãn˘m traumatem
a pfiedãasnou ztrátou tûch nejbliÏ‰ích.
Po osvobození jsme znovu zaãali Ïít bez hranic vytyãen˘ch pfiíkopy ãi ostnat˘mi dráty nabit˘mi elektfiinou. Vraceli jsme se do
vlasti, ze které jsme byli pfied lety vyhnáni. Hledali jsme star˘ domov a nûkoho z blízk˘ch. Po nûkolikaleté pfiestávce jsme se snaÏili nûjak navázat na násilnû pfieru‰enou kontinuitu na‰eho Ïivota.
Setkali jsme se s dfiívûj‰ími pfiáteli a snaÏili se jim vyprávût o tom,
co jsme proÏili. Nemohli to plnû pochopit, i kdyÏ jsme pouÏili stejn˘ jazyk. Tváfiili se nechápavû, jako by obsah na‰eho sdûlení pfiesáhl moÏnosti jejich chápání. Na hfibitovech jsme na‰li hroby
nûkter˘ch pfiedkÛ, jiné byly zru‰eny. V na‰ich bytech bydleli cizí
lidé, fiada domÛ blízk˘ch pfiíbuzn˘ch byla zniãena bombardováním
nebo boji na frontû. Vznikl nov˘ svût a bylo nutno v nûm hledat
vlastní místo.
NejtûÏ‰í bylo navázání zpfietrhan˘ch tradic a nalezení své identity ve spoleãnosti, z níÏ pfieváÏná vût‰ina ÏidÛ zmizela. Îivot ve
svobodû znamená nést odpovûdnost za vlastní Ïivot, volit mezi
rÛzn˘mi moÏnostmi bez poradního hlasu rodiãÛ v dobû dospívání.
Rozhodl jsem se pro vzdûlávání a pro Ïivot ve staré vlasti. Jiní se
rozhodli z vlasti odejít, ãasto co nejdál, aby nabrali odstup od
bolestné minulosti a zaãali znovu v odli‰ném prostfiedí.
Znovu nabytá svoboda netrvala dlouho. Nestaãil jsem ani
dokonãit studium na gymnáziu v Uherském Brodû a byl zde
„Vítûzn˘ únor“. S dosud nezhojen˘mi ranami z traumatick˘ch
váleãn˘ch záÏitkÛ jsem byl vystaven nov˘m omezením tak tûÏce
nabyté svobody. Dostal jsem se na univerzitu, kde jsem se stal
svûdkem násilného ‰ífiení ideologie, která si osvojovala monopolní
moc, jeÏ jí nepfiíslu‰ela. Zaãali dûlat rozdíl mezi tûmi, kdoÏ jí
stranili, a tûmi, ktefií ji nepfiijali. ÎidÛm bylo nûkter˘mi vyt˘káno,
Ïe komunismus ‰ífií, jin˘mi, Ïe jej zradili, a vyskytli se i lidé, ktefií tvrdili, Ïe Ïidé vÏdycky ‰ífiili kapitalismus. Procesy v roce 1952
mi znovu pfiipomnûly, Ïe aã se nás vrátilo málo, mÛÏeme se stát
objekty kolektivní nenávisti. Stal jsem se svûdkem nové vlny antisemitismu ve spoleãnosti s miziv˘m poãtem ÏidÛ. Kádrová diskriminace nacházela stále jemnûj‰í metody, aby omezila vliv tûch,
ktefií chtûli i nadále svobodnû myslet a Ïít bez pfiedem stanoven˘ch
omezení.
Terezín a to, co po nûm následovalo, otfiáslo mou vírou. Vyãítal
jsem Bohu, Ïe pfiipustil, aby moji poctiví rodiãe spoleãnû s desetilet˘m bratrem Tomá‰em zahynuli za nelidsk˘ch podmínek
v plynov˘ch komorách v Birkenau. Marnû jsem se snaÏil dopátrat
hlub‰ího smyslu zahubení ‰esti milionÛ ÏidÛ za druhé svûtové války, kladl jsem si opakovanû otázku, jak˘ je v˘znam pováleãného
Ïidovství ve vlasti a jinde a jaká je jeho budoucnost. Vznik státu
Izrael v roce 1948 mi pfiinesl pocit ulehãení, kdyÏ jsem si uvûdomil,
Ïe existuje zemû, kde by se mnou v pfiípadû, Ïe bych se v ní chtûl
usadit, zacházeli jako s rovnocenn˘m obãanem bez zjevn˘ch nebo skryt˘ch pfiedsudkÛ. Zvolil jsem opût moÏnost dal‰ího vzdûlání
ve vlasti pfied cestou do zemû, v níÏ by uskuteãnûní m˘ch Ïivotních cílÛ bylo sotva moÏné.
KaÏdá volba má své následky. Vzpomínám si, Ïe pfii pfiijímacích
pohovorech na Vysoké uãení technické v Brnû, kde jsem chtûl stu-
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dovat chemii, se mû zástupce techniky znenadání zeptal: „To chcete studovat organickou chemii a pak jít do Izraele, abyste tam nalezl látku, kterou by lepili límce u ko‰il?“ Tato otázka mû velmi
pfiekvapila, hluboce se mû dotkla a vyvolala ve mnû bolestné
vzpomínky na minulost. Ptal jsem se sám sebe, zda budu muset
v jiné formû znovu proÏít to, co jsem uÏ jednou proÏil. V tûch letech jsem se zúãastnil schÛze b˘val˘ch vûzÀÛ Buchenwaldu, kde
jsem strávil poslední mûsíce války. Pfieãetli tam zoufal˘ dopis b˘valého pfiedsedy Zemského národního v˘boru Loubala, v nûmÏ Ïádal b˘valé spoluvûznû, aby mu pomohli dostat se z vûzení, do nûhoÏ jej uvrhli politiãtí odpÛrci. Rozpfiedla se diskuse, jeÏ mne
roztesknila. Mluvilo se o tom, zda lze toto vûzení nazvat koncentraãním táborem, a pfiítomní dospûli k názoru, Ïe tentokrát jde
o tábor pracovní a Ïe pisatel dopisu politickou pfiev˘chovu potfiebuje. Ode‰el jsem s pocitem skleslosti a zklamání. Uvûdomil jsem
si, Ïe pfiedsudky mohou b˘t rÛzné a Ïe si neustále vyÏadují mnoho
obûtí. V dobû studií na Filozofické fakultû Masarykovy univerzity
jsem byl nûkolikrát vy‰etfiován StB v souvislosti s útûkem kolegy
na Západ. V˘slechy ve mnû vyvolaly smutné vzpomínky na váleãné útrapy, zvlá‰tû kdyÏ v jejich prÛbûhu byl nûkolikrát pfiipomínán
probíhající proces se Slánsk˘m.
Kosmopolitní Praha mi dala dal‰í impulzy pfii hledání identity.
Dostal jsem se do velkomûsta, v nûmÏ Ïili vedle sebe lidé z rÛzn˘ch koutÛ republiky, s rozliãn˘mi názory a pfiesvûdãením, vûfiící
i nevûfiící. Zaãal jsem se zajímat o to, co je v Ïivotû dÛleÏité a co
ne, jaké jsou základní hodnoty Ïivota a co mají rÛzná náboÏenství
spoleãného. Dospûl jsem k názoru, Ïe ve jménu Boha docházelo
v dûjinách lidstva k pfieãetn˘m pohromám a tragédiím, pfii nichÏ
zahynuly miliony lidí jen proto, Ïe vûfiili v nûco jiného neÏ protivníci a Ïe nemohli nebo nedovedli vyjádfiit to, v ãem se jejich víry
shodují a co povaÏují za podstatné.
ZaloÏil jsem rodinu s Ïenou jiné víry, máme dvû dcery. SnaÏíme
se dospût k dosaÏitelné mífie tolerance a k jakési syntéze podstatn˘ch znakÛ Ïidovství a kfiesÈanství. Je to sloÏitá cesta, je tfieba
pfiekonat mnoho v‰típené pfiecitlivûlosti, jsem v‰ak pfiesvûdãen, Ïe
pro budoucnost Evropy je podstatná, ne-li jediná.
Terezín, Birkenau a Buchenwald zanechaly trvalé jizvy na du‰i. Jednou z nich je strach, jistá nedÛvûra a úzkost spojená s pfiedvídáním budoucnosti, jeÏ je ãasto intuitivní aÏ iracionální.Vypozoroval jsem, Ïe pfiibliÏnû v rozmezí dvanácti let se vyskytly závaÏné politické události, jeÏ v˘raznû ovlivnily mÛj dal‰í Ïivot. V roce
1944 zahynuli moji rodiãe s bratrem, v roce 1956 se odehrála revoluce v Maìarsku a v roce 1968 se pfiivalila pohroma z V˘chodu
k nám. Uvûdomil jsem si tenkrát s bolestí, Ïe v‰echny ideologie
‰ífiené ohnûm a meãem jsou nesprávné a ‰kodlivé. Po invazi vojsk
Var‰avské smlouvy jsme se rozhodli odejít z vlasti. Pfiipomnûl jsem
si otcovu nerozhodnost v kritické Ïivotní situaci a nechtûl jsem jeho chybu opakovat. Ode‰li jsme do Nizozemí, do zemû, jeÏ se
vyznaãuje tradiãní tolerancí a vlídností k imigrantÛm. I zde jsme
se také setkali s hranicemi a bariérami, jeÏ vût‰inou skrytû ovlivÀovaly ná‰ Ïivot. Uvûdomili jsme si, Ïe Ïivot emigrantÛ patfií
k mezním Ïivotním situacím a Ïe se v nové vlasti mÛÏeme setkat
s jemnou diskriminací, jíÏ b˘vají v rÛzn˘ch zemích vystaveni pfiistûhovalci. Pfiesto jsme dali pfiednost svobodû pohybu a vyjadfiování, coÏ je dle mého názoru jedna ze základních potfieb ãlovûka.
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ijeme na poãátku nového století a tisíciletí. âas udûlal pfiedûl v osobní historii Ïijících, odstup od minulosti se zvût‰il,
budoucnost se pfiiblíÏila a s ní jedna z mála Ïivotních jistot
– smrt. Máme za sebou pfiemnoho záÏitkÛ, jeÏ se navr‰ily na to, co
jsme pfied ‰edesáti lety proÏili v Terezínû a po nûm. Dojmy, zku‰enosti a pocity z uplynul˘ch ‰edesáti let v‰ak nestaãily pfiekr˘t to,
ãím jsme museli za války projít. Poãet let, kter˘ch jsme dosáhli,
nám dává moÏnost ohlédnout se do minulosti, zamyslet se a hodnotit. Ve stáfií se Ïivot jakoby zrychluje, jsme pomalej‰í a ménû
hnáni ãasem a stanoven˘mi termíny. Ná‰ Ïivot se nicménû i v této
Ïivotní fázi rychle zaplnil, pfiiãemÏ rychlosti a energie pozvolna
ub˘vá. RÛzné ãinnosti, spoleãenské závazky a neãekané události
spojené s povinnostmi nám nûkdy nedopfiávají klid nutn˘ k hlub‰ímu zamy‰lení nad minulostí, souãasností a budoucností. Na‰e Ïivotní závûÈ se ãasto omezuje na notáfisk˘ dokument ãi pfiíbûhy, jeÏ
vyprávíme vnukÛm.
Co nám zÛstalo z minulosti? Zv˘‰ená bdûlost a ostraÏitost vÛãi
v‰emu, co se dûje kolem nás, obavy a jistá nedÛvûra, nûkdy zádumãivost, zv˘‰ená citlivost a zranitelnost.
Co se vlastnû dûje kolem nás? Je toho mnoho a v‰e se stále rychleji mûní, pfiiãemÏ se míra na‰í pfiizpÛsobivosti zmen‰uje. Staãíme
toho sledovat ãím dál tím ménû a nezb˘vá, neÏ uch˘lit se k moudrosti stáfií a smífiit se s odvûk˘m bûhem vûcí.
Jedna vûc nám v‰ak zÛstává leÏet na srdci: osud ÏidÛ ve svûtû,
osud národa, jenÏ byl za minulé války v Evropû témûfi vyhlazen,
ãehoÏ byli mnozí z nás svûdky. Po padesáti letech se zvût‰ila vzdálenost mezi diasporou a Izraelem a pováleãná volba kaÏdého z nás
se stala definitivní. Osud ÏidÛ v rÛzn˘ch zemích a v Izraeli obzvlá‰È
nám nezÛstal lhostejn˘. Zhanobené náhrobní kameny na rÛzn˘ch
Ïidovsk˘ch hfibitovech v nás oÏivují rány minulosti stejnû tak jako takfika kaÏdodenní ãiny vrahÛ a sebevrahÛ na rÛzn˘ch místech
Izraele. V tomto roce za‰la nenávist vÛãi Izraeli tak daleko, Ïe dosáhla hranic absurdnosti, kdyÏ byla tato zemû na mezinárodní konferenci v Durbanu obvinûna z rasismu a sionismus srovnáván s fa‰ismem. Tyto události vyvolávají nejen pocity zármutku, zklamání a trpkosti, ale vybavují také staré palãivé otázky a problémy, jeÏ
dosud nejsou uspokojivû vyfie‰eny. Jak˘ je smysl v‰ech obûtí, jeÏ
musel Ïidovsk˘ národ pfiinést? Je snad jeho posláním pfiiná‰et obûti a upozorÀovat lidstvo na skuteãnost, Ïe se ocitá na osudovém
rozcestí? Proã se lidé nepouãili z toho, co se pfied ‰edesáti lety odehrálo a proã pfietrvává antisemitismus v rÛzn˘ch podobách v rÛzn˘ch zemích i tam, kde Ïidé neÏijí? Zvyklo si snad lidstvo na to,
Ïe bezbranní Ïidé ‰li bez odporu do nacistick˘ch plynov˘ch komor
za zpûvu ãeské hymny a Hatikvy? Nemohou si titíÏ lidé zvyknout
na my‰lenku, Ïe mladí Izraelci se rozhodli aktivnû bránit svÛj Ïivot a budoucnost?
Údûl ÏidÛ je zvlá‰tní: jsou obdivováni i nenávidûni, tolerováni
a diskriminováni, dokázali vyniknout i Ïít v prostfiednosti. Ti, jimÏ
se podafiilo pfieÏít, si udrÏeli jisté hodnoty, víru v sebe a budoucnost. Co je tedy pravou pfiíãinou dosud pfietrvávajícího antisemitismu? Je to snad skuteãnost, Ïe Ïidé, jeden z nejstar‰ích národÛ na
zemûkouli, v prÛbûhu dûjin nezanikli, Ïe pfieÏili tisíciletou diasporu a Ïe se dokázali vrátit do své staré vlasti a vybudovat si v ní nov˘ domov? Je to snad jejich víra, která pfieÏila opakovaná pronásledování, která vzbuzuje u nûkter˘ch nenávist? Anebo je to snad
tím, Ïe Ïidé bûhem dûjin nezÛstali nenápadnou men‰inou, n˘brÏ
poskytli svûtu fiadu vynikajících vûdcÛ, umûlcÛ, politikÛ a finanã-
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níkÛ? Antisemitismus patfií ke zhoubn˘m sociálním jevÛm souãasnosti a je tfieba hledat cesty k jeho vym˘cení.
Îijeme v kritické dobû, kdy se rozhoduje nejen o dal‰ím osudu
ÏidÛ a Izraele, ale celého lidstva. Svût se ocitl na rozcestí. Je tfieba
si pfiát, aby se lidé koneãnû pouãili z toho, co pfiinesly pfiedsudky
a z nich vypl˘vající nenávist. Je nutné hledat to, co mají rÛzná náboÏenství spoleãné, a vytvofiit takto základ k moderní chartû lidskosti. O rozdíln˘ch názorech a tradicích rÛzn˘ch náboÏenství je

S lidmi, které bychom mûli znát
FELIX KOLMER
– âLOVùK NA SVÉM MÍSTù
redakãní radû jsme si fiekli, Ïe budeme v na‰em ãasopise postupnû
pfiedstavovat osobnosti, které mají
blízk˘ vztah k Terezínské iniciativû. Seriál
jsme zahájili rozhovorem s pfiedsedkyní TI
Dagmar Lieblovou, ve dvacátém ãísle dostala slovo svûtoznámá cembalistka Zuzana
RÛÏiãková a do tfietice pfiedstavujeme prof.
Felixe Kolmera, jednoho z nejaktivnûj‰ích
ãlenÛ a funkcionáfiÛ Ïidovského hnutí. A to
nejen u nás, ale i v sousedních zemích.

V

Felixi, mÛÏe‰ na‰im ãtenáfiÛm povûdût, jak jsi se stal zahraniãním diplomatem politick˘ch vûzÀÛ a pozdûji i nucenû nasazen˘ch?
Nûkdy koncem roku 1989 jsem za‰el na obvodní v˘bor Svazu
bojovníkÛ za svobodu za Robertem Bartkem. Ten mi navrhl, Ïe
bych mûl v organizaci, která usiluje o nové poslání, nûco dûlat. Já
na to – proã ne. Skonãil jsem práci fieditele jednoho v˘zkumného
ústavu, kde jsem pracoval 42 let a s nímÏ jsem stále v dobrém pfiátelském vztahu. Tak jsem se stal ãlenem âeského osvûtimského
v˘boru. Jeho ãlenem byl také tehdej‰í pfiedseda Terezínské iniciativy Hanu‰ Schimmerling. Ten si mne tam v‰iml a já se tak stal ãlenem dal‰í táborové skupiny.
To ov‰em byla a je jen ãást tvé aktivity?
Stále se zab˘vám svou dfiívûj‰í odborností, uãím dva pfiedmûty
na fakultû, pravdûpodobnû jsem nejstar‰í ze v‰ech kantorÛ – je mi
osmdesát let.
VraÈme se teì k tvé ãinnosti v âSBS.
Pro mne to byl zcela nov˘ svût, kter˘ jsem objevoval hlavnû pro
sebe, a to nejen v Terezínské iniciativû a v osvûtimském v˘boru,
ale také ve vedení Ïidovské obce, kam mne na její poÏádání vyslala Terezínská iniciativa. To byla oblast, o níÏ jsem také do té doby
témûfi nic nevûdûl. Ve své vstupní fieãi jsem prohlásil, Ïe chci hájit
zájmy b˘val˘ch vûzÀÛ, protoÏe jsem vidûl, Ïe ve vedení obce nikdo takov˘ není.
Jak je tomu s tv˘m Ïidovstvím?
Narodil jsem se v praÏské Ïidovské rodinû, která byla velmi liberální. Do synagogy jsem chodil s rodiãi maminky jen na velké svátky. Na vysvûdãení jsem mûl vÏdy uvedeno, Ïe jsem náboÏenství
mojÏí‰ského nebo izraelského. Na Ïádost vídeÀské ãásti na‰í rodiny se konalo také moje barmicva.
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nutno diskutovat. Z textÛ Starého a Nového zákona i z Koránu je
nutno vym˘tit ty pasáÏe, jeÏ nabádají k nenávisti a k násiln˘m ãinÛm vÛãi jinovûrcÛm. Pak teprve bude otevfiena cesta kaÏdého
vûfiícího k témuÏ Bohu, kter˘ uÏ nebude hlavní pfiíãinou smrti mnoh˘ch, jak tomu je dosud. Je tfieba nepfiestávat doufat, Ïe toto století zaruãí pfieÏiv‰ím holocaust i jejich potomkÛm lidskou dÛstojnost
a rovnoprávnost jak v diaspofie, tak v Izraeli, Ïe lidstvo koneãnû
pochopí podstatu jejich poselství a Ïe se zmizením iracionálního
antisemitismu se koneãnû zmûní odvûk˘ údûl ÏidÛ.
Jifií Diamant

Tvé Ïidovství je tedy jednoznaãné.
Uvûdomoval jsem si tuto skuteãnost neustále, nejen v koncentraãních táborech, ale také po osvobození i pfii ãinnosti pro obû táborové skupiny. Zvlá‰tû pak pfii jednáních v Bonnu, kam byl ná‰
svaz v roce 1997 pozván na jednání s politick˘mi stranami o od‰kodnûní. Pozvání zorganizoval poslanec Bundestagu Günter Verheugen. ProtoÏe jsem v na‰í ãtyfiãlenné skupinû nejlépe mluvil nûmecky, stal jsem se jejím mluvãím. Setkali jsme se se v‰emi politick˘mi stranami. Pfii jednáních jsme brzy poznali, Ïe od‰kodnûní
není moÏné, protoÏe v Nûmecku platnost zákona skonãila.
Museli jste tedy hledat jiná fie‰ení.
Bûhem jednání mû napadlo, Ïe by místo od‰kodnûní mohlo jít
o humanitární pomoc. JenÏe ta by nesmûla zatíÏit nûmeck˘ rozpoãet. V té dobû konãila jednání o ãesko-nûmecké deklaraci a jiÏ se
vûdûlo, Ïe bude zfiízen Fond budoucnosti, do nûhoÏ nûmecká vláda
vloÏí daleko vût‰í finanãní prostfiedky neÏ ãeská vláda. Pfii jednání
s pfiedstavitelem CDU jsem navrhl, aby nûmecká vláda prostfiednictvím ãesko-nûmeckého Fondu budoucnosti zaãala vyplácet
finanãní ãástky obûtem nacismu v âeské republice. A tak se zrodila
idea, která teì funguje a bude fungovat deset let. Konec jednání byl
na tiskové konferenci v Bundestagu, které pfiedsedal poslanec
Verheugen a já se jí zúãastnil za ãeskou stranu. Ve svém vystoupení
jsem také fiekl, Ïe pfies v‰echno stra‰né, co jsem proÏil a vidûl, necítím vÛãi NûmcÛm Ïádnou zá‰È. Tato slova vyvolala ohromn˘ ohlas
v médiích, zejména v televizích, a dlouho se to tam udrÏelo. KdyÏ
zaãalo jednání o od‰kodnûní za nucenou a otrockou práci, navrhlo
na‰e ministerstvo zahraniãí, abych se stal ãlenem ãeské delegace.
Práci v komisi mi umoÏnila skuteãnost, Ïe jsem byl po dlouhá léta
fieditelem odborné komise UNESCO pro fyziku. Mám znaãné
zku‰enosti z mezinárodních jednání. Dfiíve jsem v‰ak jednal
v technické sféfie a teì jsem se musel dostat do politické diplomacie,
orientované na b˘valé vûznû nacismu a totálnû nasazené.
Ale doma, v SOPV a v âSBS se pfiíli‰ ãasto neprojevuje‰.
Myslím, Ïe je to tak správné. PÛsobím pfieváÏnû v zahraniãí, po
dohodû ministerstva zahraniãí s americk˘mi advokáty hájícími zájmy vûzÀÛ a totálnû nasazen˘ch jsem byl urãen, abych po celou dobu jednání ovlivÀoval nûmecké sdûlovací prostfiedky, kde jsem ãasto vystupoval a publikoval v rÛzn˘ch pofiadech a v tisku. U nás
o tûchto událostech informovali pfieváÏnû zástupci ministerstva
zahraniãí. Oficiálním pfiedstavitelem SOPV je jeho pfiedseda Oldfiich Stránsk˘, kter˘ má ve sdruÏení rozhodující slovo.
Olda má velmi mnoho práce a dûlá ji dobfie. Je ãlenem Ústfiedního v˘boru âSBS a jeho pfiedsednictva a prosazuje zájmy SOPV.
Má velké zásluhy na vypracování projektu na vyplácení humanitární pomoci i na jeho realizaci. On a jeho lidé se starají o to, aby
v‰ichni, ktefií na to mají nárok, dostávali pravidelnû humanitární
pomoc nûmecké vlády z Fondu budoucnosti. V Nûmecku je na‰í
hlavní oporou Karel BroÏík.
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ROK 2002 – ROK VZPOMÍNEK
NA OSUDY PLZEŇSKÝCH ŽIDŮ.
Primátor mûsta Plznû organizuje v leto‰ním roce akce, které budou v prÛbûhu roku pfiipomínat osudy ÏidÛ z Plznû a okolí.
Zahájení tûchto vzpomínkov˘ch akcí se uskuteãnilo v pátek 25. ledna odhalením pamûtní desky na sokolovnû ve ·truncov˘ch sadech.
Terezínská iniciativa velice dûkuje panu primátorovi a celému magistrátu mûsta Plznû za dÛstojné pfiípravy pietních dní.

¤ekl bych to tak, Ïe z pozice vûzÀÛ a dnes i totálnû nasazen˘ch
jsem byl zfiejmû ten úspû‰n˘ mezinárodní jednatel, ale na teritoriu
âeské republiky je to Oldfiich Stránsk˘, kter˘ tomu vûnoval nejvíc
práce, a je to jeho zásluha, Ïe ty vûci jdou i nadále.
Srovná‰-li svoje poznatky ze zahraniãí, jak mÛÏe‰ hodnotit
na‰i ãinnost?
Jsem ãlenem Mezinárodního osvûtimského v˘boru, mohu tedy
odpovûdnû fiíci, Ïe ãesk˘ v˘bor pod vedením Roberta Bartka pracuje aktivnû a velmi dobfie. DÛkazem jsou napfiíklad kaÏdoroãní
shromáÏdûní k v˘roãí osvobození tábora, jichÏ se vÏdy zúãastní zástupce Mezinárodního osvûtimského v˘boru. Také Terezínská iniciativa dûlá v˘bornou práci zejména v oblasti ediãní a sociální.
Snad bychom se mûli vrátit do let nacistické éry, kdybys nám
fiekl, co jsi proÏil mimofiádného, aÈ dobrého ãi zlého.
¤ekl bych, Ïe jsem pfieÏil díky mnoha náhodám a také ‰tûstí. Tfieba zrovna v Osvûtimi pfii selekci mi poradili, abych fiekl, Ïe jsem
zámeãník, protoÏe je zrovna potfiebovali, a díky tomu jsem pfieÏil
selekci. Podafiilo se mi napfiíklad z terezínského ghetta dvakrát ode-

jít a do veãera se vÏdy vrátit, protoÏe jsme hledali podzemní chodby pro pfiípad tvrdého útoku esesákÛ ãi gestapa proti celému ghettu. Také náhoda. KdyÏ jsme dostali pfiíkaz k opu‰tûní Osvûtimi,
naloÏili nás do vlaku, jehoÏ ãást mûla jet do oblasti sirn˘ch dolÛ,
druhá do tábora ve Friedlandu, kde byly lep‰í podmínky. Podafiilo
se mi i v záfii reflektorÛ pfiejít z vagonu urãeného do sirn˘ch dolÛ
do vedlej‰ího, kde jsem vidûl kamarády, a tak jsem se dostal do
Friedlandu a pfieÏil.
Po útûku z tábora jsme náhodnû zvolili cestu po jedné stranû
hlubokého údolí a dodateãnû jsme zjistili, Ïe po druhé stranû
ustupovala nûmecká armáda – to byla také obrovská náhoda. Nám
se podafiilo pfiejít frontu a dosáhnout osvobození. V‰echno to byly
skuteãnû náhody a také trochu ‰tûstí. Má vlastní zásluha byla snad
jen v nesmírné vÛli v‰echny ty hrÛzy pfieÏít.
Rád bych je‰tû ke v‰emu dodal, Ïe v‰e, co dûlám, je prospû‰né
nejen pro b˘valé vûznû, ale také pro mne. Tato práce mi dává pocit obrovské seberealizace, udrÏuje mû v Ïivotním tempu.
Rozmlouval Jifií Steiner
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AÈ Ïije Ïivot!
Autorem kabaretního pfiedstavení AÈ
Ïije Ïivot aneb Klub ztracen˘ch talentÛ
je izraelsk˘ muzikolog Jacob (Kobi)
Lauria, kter˘ po tfii roky shromaÏìoval
pÛvodní písÀov˘ materiál z terezínského
ghetta a na základû osobních vzpomínek
pamûtníkÛ sepsal skeãe a scénky, ilustrující tehdej‰í Ïivot v ghettu.
Pfiedstavení mûlo premiéru v Izraeli
v fiíjnu 1998, ãeská verze byla divákÛm
poprvé pfiedvedena zaãátkem bfiezna 2002
v divadle Na Prádle v Praze, pod patronací
velvyslance státu Izrael v Praze pana
Arthura Avnona. Druhá premiéra probûhla na Scénû Montmartre (také v Praze).
Divadelní pfiedstavení vzniklo za podpory Magistrátu hlavního mûsta Prahy,
Îidovské obce v Praze a Velvyslanectví
státu Izrael v Praze.
– mist –

Dvû vzpomínkové kníÏky
Veãer 6. února leto‰ního roku byla
v praÏském Goethe Institutu prezentována
vzpomínková kníÏka b˘valého terezínského vûznû Jifiího Kosty: Nie aufgegeben.
Ein Leben zwischen Bangen und Hoffen, vydaná nûmeck˘m nakladatelstvím
PHILO v roce 2001. Zcela zaplnûn˘ sál
pozornû naslouchal vybran˘m úryvkÛm,
které pfiedãítal pfiítomn˘ autor.
***
V Nûmecku vy‰la i dal‰í vzpomínková
kniha z pera terezínského vûznû Petra
Erbena, kterého mnozí z nás pamatují je‰tû jako Petra Eisenberga. Vydal ji nám uÏ
znám˘ vydavatel Erhard Roy Wiehn, profesor Kostnické univerzity v nakladatelství
Hartung-Gorre Verlag Konstanz. Pod titulem PO VLASTNÍCH STOPÁCH najdeme autorovy vzpomínky na rodnou
Ostravu, koncentraãní tábory Terezín,
Osvûtim, Mauthausen a Gusen III, i na
pováleãn˘ Ïivot v âSR, na emigraci do
Izraele a dal‰í Ïivot v této zemi aÏ do souãasnosti.
Anna Lorencová

nectví, ale i Reichstag. Dûvãata nav‰tívila
pfiedstavení ve Friedrichstadtpalastu a dal‰í kulturní akce, v nûmeckém parlamentu
se dûti podívaly do jednacích místností i do
dal‰ích míst, kam nemají bûÏní náv‰tûvníci
pfiístup.
·kola dostala pozvání od skupiny evangelick˘ch bifimujících z Nûmecka, ktefií
v Terezínû pfied nûjak˘m ãasem natáãeli
film o Terezínû a o holocaustu.
Jedna z dívek se po návratu vyjádfiila
o hostitelích: „Byli hodní, jako by cítili, Ïe
jsou ãesk˘m dûtem nûco dluÏni – tfieba
kvÛli tomu, co se dûlo v koncentraãních táborech.“
Vzájemné kontakty mají pokraãovat i do
budoucna. Nûmecké dûti pfiijedou znovu
do Terezína.
– mist –

Terezínské dûti
v Berlínû
Pfied rokem byly poprvé od konce druhé
svûtové války dûti z Terezína pozvány do
Nûmecka. V Berlínû si asi dvacet dûvãat
z osmé a deváté tfiídy terezínské základní
‰koly prohlédlo nejen ãeské velvysla-

Jan Jecha

Vzpomínka na Jana Jechu
S lítostí oznamujeme, Ïe na sklonku
minulého roku (1. 12. 2001) zemfiel ná‰
dlouholet˘ kamarád Jan Jecha.
Narodil se 14. ledna 1924 ve Vídni a o tfii
roky pozdûji se stal obãanem âeskoslovenska a spoluproÏíval podobn˘ osud
v‰ech ãesk˘ch ÏidÛ.
V záfií 1942 byl odtransportován do Terezína a pak pro‰el Wulkowem a Osvûtimí.
Osvobození se doãkal v Gleiwitzu.
V roce 1990 byl spoluzakladatelem
Terezínské iniciativy a opakovanû byl volen do funkce hospodáfie.
V˘znamnû pomáhal formovat my‰lenky
na‰eho sdruÏení a pokud mu síly staãily,
pracoval pro naplnûní pfiedstav a idejí Terezínské iniciativy.
Nezanedbatelné je jeho pÛsobení v ‰irokém okruhu ãesko – nûmeck˘ch i v okruhu
Ïidovsko – kfiesÈansk˘ch pfiátel. V Nadaci
mûsta Terezína zastupoval TI.
Jeho pfiiãinûním byly navázány kontakty se zástupci mûsta Strausberg-Wulkow,
které vyvrcholily umístûním dvou pamûtních kamenÛ v místû nûkdej‰ího koncentraãního tábora Wulkow. „Dny Ïidovské
kultury“ ve Strausbergu jsou i jeho zásluhou.
Zemfiel po dlouhé a vyãerpávající nemoci, rozlouãili jsme se s ním se smutkem
v srdcích. JanÛv podíl na zachování památky holocaustu, které se posledních deset let
vûnoval, v‰ak zÛstává.
Milena Procházková
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Od na‰í australské dopisovatelky

VZPOMÍNKY
B¯VALÉHO VùZNù
lodÏského ghetta, 1941-1944

V Melbourne máme pilnou dopisovatelku, paní Irenu âapkovou (roz. I‰ka Lavecká), která nám
poslala báseÀ svého pfiítele, pÛvodem Angliãana. Jack Loftus byl jedním z prvních vojákÛ
anglické armády, ktefií osvobodili Bergen-Belsen. BáseÀ napsal pod vlivem prvních dojmÛ
z koncentraãního tábora.

Jack Loftus: SOUD
arodil jsem se v Praze v ãervnu roku 1930. Bydleli jsme ve stfiedu
mûsta v Bredovské ulici (dnes ulice Politick˘ch vûzÀÛ), v domû, kter˘ patfiil
na‰í rodinû. Tatínek byl velkoobchodník.
Se star‰ím bratrem Hanu‰em jsme chodili
do obecné ‰koly v Panské ulici.
V bfieznu 1939, po nûmecké okupaci, se
ná‰ Ïivot znaãnû zmûnil k hor‰ímu. Zaãaly platit Hitlerovy protiÏidovské norimberské zákony a na‰e osobní svoboda a obãanská práva byly diskriminaãními prostfiedky postupnû omezovány. Tatínkovi
sebrali obchod a nasadili tam treuhändera.
Na‰i rodinu i rodiny str˘cÛ Bedfiicha a Josefa vyhodili z na‰eho domu. Moje rodina,
tatínek Karel, maminka Lilly, bratr Hanu‰
a já, jsme se museli pfiestûhovat do podnájmu, do jednoho pokoje v bytû pana Bondyho v Mánesovû ulici na Vinohradech.
Po skonãení 4. tfiídy jsem nesmûl chodit
dál do ‰koly. V Ïidovské komunitû se organizovaly pro dûti ‰kolního vûku tzv.
krouÏky. S dal‰ími dûtmi podobného vûku
jsme se scházely v bytû jedné rodiny v Nekázance, kde se nám dostalo základní v˘uky. Bylo to ov‰em ilegální a nebezpeãné.
Od 1. záfií 1941 museli Ïidé nosit Ïlutou
hvûzdu s oznaãením „Jude“. Koncem téhoÏ roku zaãaly deportace praÏsk˘ch ÏidÛ
v rámci nacistického „koneãného fie‰ení
Ïidovské otázky“.
Moji rodiãe, bratr i já jsme v fiíjnu 1941
dostali pfiedvolání do transportu. Myslím,
Ïe bylo povoleno 50 kg zavazadel na osobu. Byli jsme zafiazeni do transportu B, kter˘ odjíÏdûl z Prahy 21. fiíjna. Pfiedtím jsme
byli soustfiedûni v obrovské hale pfiízemní
dfievûné budovy poblíÏ VeletrÏního paláce.
Lidé byli rozãilení, v‰ude plno hluku a hysterie. Strávili jsme noc na slamnících na
podlaze. KaÏd˘ dostal cedulku s ãíslem
a písmenem B, oznaãujícím transport. Rá-

N

Pokraãování na str. 18

Uvnitfi tûchto zdí leÏí bezduché pfiedmûty
v ohromujícím zmatku.
Jsou bezhlasé a pfiesto v onûmûlém ‰iku
vykfiikují svÛj soud.
Pro v‰echno tu je vûdeck˘ v˘klad,
obdivuhodná snaha
katalogizovat netu‰ené
pfiesn˘mi informacemi.
Nedostává se v‰ak slov, ani jen popisn˘ch,
není nadûje, Ïe by bylo lze obrodit,
není nadûje jak˘mkoli podnûtem
plnû vyhodnotit
hanbu pfiekraãující lidskou pfiedstavivost
ani zachytit v dojímavé podrobnosti
proÏité utrpení a poníÏení
jdoucí za mez chápání.
Nahlédnûme mezi fiádky,
abychom zaãali proÏívat
zdálky ãasu a vnímání
naléhavé volání po – PAMùTI.
Pouze tehdy, vyburcujeme-li v sobû
byÈ jen náznak trvalé nutnosti,
zabezpeãíme budoucnost
pouãením z minulosti.
A tak, pfiestoÏe proÏíváme okamÏik hrdosti a svobody,
napovídá mi soud, k nûmuÏ jsem dedukcí dospûl,
Ïe lhostejné, pfiehnané uspokojení
je úheln˘m kamenem sebezniãení.
(V uniformû vojína osvoboditelské armády, obleãen, dosyta najeden˘
a s oãima dokofián, jsem stál pfied branami zatracení a plakal.)
z angliãtiny pfievedl do ãe‰tiny
Pavel Stránsk˘

JSTE BEZ NÁLADY? • CÍTÍTE SE OSAMOCENI? • POT¤EBUJETE SI
POPOVÍDAT?
Pokud Ïijete v Praze, vyuÏijte sluÏeb Linky dÛvûry – DUSIACH.
Na Îidovské obci v Praze jsou odbornice paní ing.Wichsová a dr. Peterová, které
si s vámi rády popovídají na jakékoliv téma a dokáÏí i poradit.
Staãí, kdyÏ jim necháte vzkaz na telefonním ãísle 02/24 80 08 53 nebo 02/22 31 09 51
a vyãkáte na jejich zavolání.

Kolik nás ve skuteãnosti je?
Podle evidence Terezínské iniciativy máme k 1. lednu 2002 celkem 1 223 ãlenÛ.
V âeské republice Ïije 756 ãlenÛ, z toho 704 tûch, ktefií pfieÏili protiÏidovskou nacistickou perzekuci a 52 tûch, ktefií se narodili aÏ po
roce 1945. Nejvíce z nich Ïije v Praze, a to 424 ãlenÛ, z nichÏ je 392 pfieÏiv‰ích a 32 mlad‰ích. Mimo Prahu Ïije 312 pfieÏiv‰ích ãlenÛ
a 20 mlad‰ích, tj. celkem 332. V zahraniãí je evidováno 467 ãlenÛ, ale o nich máme málo informací. Ná‰ ãasopis „Terezínská iniciativa“ z nich odebírá pouze 218 ãlenÛ.
Marta Jodasová, sekretariát TI
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no nás odvedli na hole‰ovické nádraÏí, kde
jsme nastoupili do vlaku. Nevûdûli jsme,
kam nás vezou. Vzpomínám si, Ïe se tatínek ve vlaku holil a pouÏíval k tomu vodu, která se sráÏela na oknech a kterou
se‰kraboval. Jeli jsme smûrem na v˘chod.
Pozdûji jsme se dozvûdûli, Ïe jedeme do
Polska, do ghetta LodÏ, nûmecky Litzmannstadt. Jin˘mi transporty byli do LodÏe deportováni i dal‰í blízcí pfiíbuzní. Str˘c
Bedfiich Brumlík, teta Bedfii‰ka a jejich syn
Herbert transportem A, str˘c Pavel Pick,
vdovec, s dcerou Haniãkou transportem D,
stejnû jako rodiãe tety Anny, Josef a Klára
Loewyovi a dal‰í pfiíbuzní. Ze v‰ech tûchto lidí jsme pfieÏili jen my dva: bratr a já.
Str˘c Josef (dvojãe mého tatínka) a jeho
manÏelka Anna byli pÛvodnû zafiazeni do
transportu A, byli v‰ak vyjmuti, protoÏe
str˘c pracoval na Ïidovské náboÏenské obci. Brzy potom byli deportováni do terezínského ghetta.
Do LodÏe jsme pfiijeli veãer a cel˘ transport byl ubytován ve velké budovû v Lagiewnické ulici, zfiejmû b˘valé ‰kole nebo
nemocnici. Tatínek, maminka, bratr a já
jsme spali na slamnících tûsnû vedle sebe
jako sardinky a kolem nás spousta dal‰ích
lidí také na zemi. Jen podél stûn byly pryãny, na nich náhodou spali na‰i vzdálenûj‰í
pfiíbuzní Wertheimerovi s dcerami Hannou
a Juditou. (Po mnoha letech jsem se v Praze setkal s paní Vûrou Pollakovou-·lesingerovou, která byla ve stejné místnosti jako my a na‰i rodinu si pamatovala.)
Jídlo bylo ‰patné a bylo ho málo, mûli
jsme hlad. Pro nás, praÏské Ïidy, ktefií jsme
byli zvyklí Ïít na pomûrnû vysoké civilizaãní úrovni, byla uÏ sama deportace, ta náhlá,
stra‰ná zmûna, celá situace v lodÏském
ghettu s podfiadnou, ubohou stravou a témûfi
neexistující hygienou, stra‰n˘ ‰ok. DÛsledkem byla ãetná onemocnûní a úmrtí.
Maminka byla velmi deprimovaná, tatínek se snaÏil, aby nebylo vidût, jak trpí.
Mûl jiÏ dfiíve Ïaludeãní potíÏe a krátce po
pfiíjezdu onemocnûl. Nesná‰el zdej‰í stravu, tufiínové a zelné polévky s tro‰kou
brambor a mal˘m kouskem chleba. LeÏel
na zemi, hubnul, mûl bolesti a lékafi mu nemohl pomoci. 28. ledna 1942 mûl narozeniny. Bylo mi 11 let, nechápal jsem, co
se s námi dûje a co bude dál, a kdyÏ jsem
vidûl, jak tatínek trpí, nedokázal jsem se
pfiimût, abych mu pogratuloval a nûco
dobrého pfiál. Zemfiel 19. bfiezna 1942 jako
jeden z prvních z na‰eho transportu.
Z té doby jsem si uchoval vzpomínku na
muÏe, jehoÏ jméno uÏ si nepamatuji. Sezval nûkolik dûtí z na‰eho transportu,
pravidelnû se s námi scházel a pokud to ‰lo,
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tak nás i uãil. Mûla to b˘t jakási náhrada
‰koly. UÏ nevím, ãemu jsme se uãili, moÏná, Ïe jsme si jenom povídali o lep‰ích ãasech. Chtûl nás zamûstnat a trochu zlid‰tit
to stra‰né prostfiedí. Myslím, Ïe byl sionista a Ïe byl zvykl˘ pracovat s mládeÏí.
Jsem mu vdûãn˘ za to, co pro nás udûlal.
Chodili jsme tam s bratrem Hanu‰em, Pavlem Seidemannem (1928, pfieÏil, pozdûji
v Austrálii) a Mariem Petrovsk˘m (1932,
pfieÏil), na dal‰í dûti uÏ si nepamatuji, ale
jsem pfiesvûdãen, Ïe nám to du‰evnû pomáhalo. S Pavlem jsem hrával ‰achy a on
vÏdycky vyhrál.
V Lagiewnické ulici s námi bydlel také
pan Freund, tatínkÛv b˘val˘ spoluÏák, kter˘ mû v Praze je‰tû za lep‰ích ãasÛ uãil hrát
na housle. Mûl je s sebou i v ghettu, ãasto
na nû cviãil a hrál. Pamatuji si na Dvofiákovu Humoresku, na ty hezké tóny a melodie houslí, které se mi zapsaly do pamûti.
Nûkdy pro nás vûznû dával i koncert.
BohuÏel nepfieÏil.
Bûhem zimy, krátce po tatínkovû smrti,
jsme se museli pfiestûhovat do velice primitivního domku v ghettu. Bydleli jsme tam
s maminkou a bratrem, se str˘cem Bedfiichem, tetou Bedfii‰kou a bratrancem
Herbertem. V domku nebyla voda ani
splachovací záchod. Pro vodu na mytí a na
vafiení jsme chodili dolÛ k pumpû, která
v zimû ãasto zamrzala, a stáli jsme tam
s kbelíkem ve frontû. Venku byla také latrína, prkno s kulat˘m otvorem, o niÏ jsme
se dûlili s mnoha sousedy a která byla vût‰inou tak zneãi‰tûná, Ïe páchla po celém
okolí. „Fekálisté“, ktefií latríny obãas vyprazdÀovali, jezdili po ghettu s vozíkem
s podlouhlou nádrÏí. VÛz nemûl motor ani
konû, tlaãilo jej jen nûkolik uboh˘ch, huben˘ch, ãasto promrzl˘ch muÏÛ. ¤íkalo se,
Ïe za to dostávali jednu porci polévky navíc, jistû zaslouÏenû.
V domku byla jen jedna místnost, kde
jsme spali v‰ichni pohromadû na primitivních postelích, na jin˘ nábytek si nepamatuji. Obãas, myslím Ïe jednou za 14 dní,
jsme dostávali mal˘ pfiídûl potravin a uhlí.
Na vyfasování pfiídûlu se stálo dlouho ve
frontû. Co v pfiídûlu bude, jsme si mohli
pfiedem pfieãíst na vefiejné vyhlá‰ce. B˘valy to zmrzlé brambory, tufiín, kedlubny, zelí, fiípa, margarín, surov˘ cukr, umûl˘ med,
„Kaffemischung-Ersatz“, trochu chleba,
nûkdy mouka. Nikdy vejce, ovoce nebo
normální maso, jen nûkdy koÀské. Za pfiídûl se platilo ghetto-markami, které nám
pfiidûlovali. Nûkdy se chodilo spoleãnû vafiit do „Gasküche“, kde si lidé sdûlovali
rÛzné „‰u‰kandy“.
Nûkdy v prÛbûhu roku 1942 probûhla
v ghettu „Sperre“. To znamenalo Ïe vybí-

rali lidi pro deportaci do vyhlazovacích
táborÛ. Brali hlavnû nemocné, práce neschopné, staré lidi a dûti. Maminka byla
tenkrát uÏ velmi nemocná. Mûla oteklé nohy, zánût pohrudnice, stra‰nou koliku
a rychle hubla. Diagnózu urãil ãesk˘ lékafi.
Léky nemûl, pfiedepsal jí tedy alespoÀ
bramborové slupky, které se fasovaly
z obecní kuchynû. Mûly pomoci proti podv˘Ïivû a otekl˘m nohám, fiíkalo se tomu
„Hungerödeme“. Slupky se vafiily v polévce a pro nás to byla lahÛdka. Myslím, Ïe to
byla policie ghetta, která maminku, sotva
stojící na nohou, bratra a mne vyhnala na
ulici pfied dÛm. Str˘c a teta jiÏ pfied ãasem
zemfieli, bratranci Herbertovi uÏ bylo 18,
pracoval v ghettu u hasiãÛ a nebyl tehdy
doma. Maminku sebrali a naloÏili na vÛz,
kde uÏ byli dal‰í nemocní, a chystali se ji
odvézt. Nás tam nechali. Rozhodli jsme se
maminku neopustit a dobrovolnû jsme se
k ní pfiidali. Odvezli nás v‰echny do b˘valé
‰koly ãi nemocnice v Lagiewnické ulici,
kde jsme byli pÛvodnû ubytováni. Budova
byla pfieplnûna nemocn˘mi. Setkali jsme
se tam s Pavlem Seidemannem, kter˘ se také dobrovolnû pfiipojil ke své nemocné
matce. Nevûdûli jsme, co s námi bude, ale
o‰etfiovatelky vûdûly, Ïe se tam shromaÏìují lidé k transportu a Ïe je ãeká smrt.
KdyÏ nás jedna z o‰etfiovatelek vidûla,
slitovala se nad námi a naznaãila nám, abychom ji následovali k postranním dvefiím,
a v‰echny tfii nás pustila na ulici, kde jsme
se setkali i s Pavlem. Tak jsme se zachránili a pfieÏili lodÏskou „‰peru“.
Pamatuji si, jak jsme ‰li jednou s bratrem
na ãern˘ trh prodat pár bot, které jsme mûli je‰tû z Prahy. Vymûnili jsme je za polévku a spoleãnû tak oslavili na‰e narozeniny,
které jsme mûli 2. a 4. ãervna.
Maminka zemfiela 4. fiíjna 1942. Byla
pochována, stejnû jako tatínek a ostatní
pfiíbuzní, na Ïidovském hfibitovû Mary‰ín.
Byl to stra‰n˘ rok. Îivofiili jsme v tom
hrozném, ubohém domku sami s bratrem,
bez maminky. Dostávali jsme nûjaké pfiídûly a sami jsme si i vafiili. KdyÏ nám pfiídûl do‰el, ãasto jsme tfieba cel˘ den nejedli.
Vafiili jsme na kamínkách, která nás v zimû
alespoÀ tro‰ku ohfiála. Byli jsme úplnû sami, bratranec byl nûkam deportován.
V tom roce uÏ jsme také museli zaãít
pracovat v krejãovské továrnû, zvané
„Schneiderresort“. ·ily se tam uniformy
pro nûmeckou armádu, tehdy hlavnû tûÏké
zimní kabáty. Já jsem nosil nûkdy jen rukávy, ale vût‰inou celé kabáty od ‰icích
strojÛ, kde pracovaly Ïeny, k ÏehliãÛm. To
byli vût‰inou muÏi a k Ïehlení pouÏívali
Pokraãování na str. 19
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tûÏké Ïehliãky naplnûné dfievûn˘m uhlím.
Tû‰ilo mû pozorovat, jak Ïehliãi navlhãovali uniformy stfiíkáním vody, kterou si
pfiedtím nabrali do úst. Moc se mi líbilo,
jak tito pro Nûmce podfiadní lidé, plivali na
jejich uniformy!
Nakonec nás nûkdo v tom hrozném
domku na‰el, Ïivofiící, zanedbané, ve ‰patném zdravotním stavu. Vzali nás oba do
sirotãince v Gnieznienské ulici na kraji
ghetta. Byl tam také Pavel Seidemann
a myslím, Ïe i bratfii Ledererovi z Prahy.
Tam se nám vedlo lépe, vafiili nám a my
jsme nûkdy pomáhali v kuchyni loupat
brambory nebo krájet zelí. Syrové zelí, to
byla pochoutka, a my jsme si obãas smûli
kousek vzít, tfieba ko‰Èál. Sirotãinec byl ve
velké budovû, která byla v dobrém stavu
a ãistá. V pokoji jsme spali ãtyfii, kaÏd˘ ve
vlastní posteli, bylo tam umyvadlo a dÏbán
s vodou. To byl velk˘ luxus. V sirotãinci
byla i dûvãata. Tenkrát uÏ jsme mluvili
dobfie polsky i jidi‰ a mezi polsk˘mi dûtmi
jsme se cítili dobfie. V sirotãinci byly dûti
od 8 do 15 let. ¤editelkou byla paní Tabakowa, která mûla s vedením dûtsk˘ch
domovÛ zku‰enosti uÏ z doby pfied válkou.
Mûla údajnû dobr˘ vliv na Chaima
Rumkowského, „prezesa“ ãili „judenältestera“ ghetta, vedoucího Ïidovské obce,
pfiíznivce dûtsk˘ch domovÛ a sirotãincÛ.
(Jinak se o nûm nemluvilo moc dobfie.)
Proto jsme asi mûli urãitá privilegia, snad
i vût‰í pfiídûly jídla a asi nás také chránil
pfied pfiedãasnou deportací. Mûli jsme
dokonce moÏnost ãíst polské knihy
z knihovny. V pátek b˘vala slavnostní
veãefie a trochu zábavy, pfiedná‰ely se básnû, zpívalo se, Ïivot byl na chvíli skoro
normální.
Snad je‰tû v roce 1942 nebo aÏ 1943,
jsme byli s bratrem pfievedeni do jiného
zamûstnání. Pracovali jsme v „metalresortu“, kde se vyrábûly kovové souãástky
ke zbraním, hlavnû k pu‰kám. DohlíÏel na
nás velmi hodn˘ polsk˘ inÏen˘r, pan Satan, kter˘ nám vysvûtloval leccos o oceli
a hutích, snaÏil se, aby práce byla pro nás
zajímavûj‰í. Shodou okolností se dostal
pozdûji do Terezína a podal o nás zprávu
str˘ci Josefovi, s nímÏ se tam setkal.
Pozdûji nás pfiesídlili do jiného sirotãince. Bylo to v Mary‰ínû, na severním pfiedmûstí ghetta. Byl tam s námi opût Pavel
a i tam o nás bylo celkem dobfie postaráno.
Znovu nás poslali na jinou práci, tentokrát do továrny na obuv, spí‰ dfieváky,
„schusterresortu“ v Mary‰ínû u Ïidovského hfibitova. Vyrábûly se tam jednoduché
boty podfiadné kvality, urãené pro Ïidovské
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vûznû. Mûly dfievûnou podráÏku, na níÏ se
pfiibíjel hrub˘ plátûn˘ svr‰ek.
V domovû v Mary‰ínû jsme zÛstali asi do
ãervence 1944, kdy se ghetto likvidovalo
pfied blíÏící se frontou. Odvedli nás na nádraÏí, nacpali i s dospûl˘mi do dobytãákÛ
a odvezli do Osvûtimi – Birkenau. Odtamtud jsme se dostali do tábora Kaufering IV
u Landsbergu v Bavorsku a pochodem

smrti do Allachu, poboãného tábora Dachau.
Tam jsme byli koncem dubna 1945 osvobozeni americkou armádou.
Str˘c Josef a teta Anna pfieÏili v Terezínû a my jsme u nich s bratrem bydleli aÏ do
ãervna 1948, kdy jsme odjeli do Austrálie.
Str˘c s tetou za námi pfiijeli v roce 1949.
Ludvík Petr Roessler
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Z DOPISÒ NA·ICH âTENÁ¤Ò
V listopadu minulého roku se v Památníku Terezín konal mezinárodní semináfi pro
pedagogické pracovníky, kterého jsem se jako lektorka zúãastnila. Byla jsem pfiíjemnû
pfiekvapena zájmem úãastníkÛ i jejich velk˘mi znalostmi, které se t˘kaly daného tématu – vyuãování o holocaustu.
Jistû jde o zásluhu Památníku Terezín, kter˘ ‰iroce rozvinul svou ãinnost mezi uãiteli,
napfiíklad metodick˘mi návody a pracovními listy, a získal je pro tuto práci.
Mnozí uãitelé nejen vyslechli zprávu pracovnic VKC Îidovského muzea v Praze, ale
sami uÏ dosáhli dílãích v˘sledkÛ. âasto jde o úctyhodné v˘sledky.
Nejvíc se mi líbily studentky, které nám spontánnû a s velik˘m nad‰ením líãily, jak se
sv˘mi skupinkami hledaly zaváté stopy a jak je dávno zapomenuté osudy zaujaly.
Projekty o holocaustu budou dále pokraãovat a myslím, Ïe obûma pracovi‰tím, které
‰ífií znalosti o holocaustu na vysoké profesionální úrovni, patfií ná‰ dík.
Eva ·tichová
Dûkuji za 20. ãíslo va‰eho ãasopisu i za pamûtní vydání k 60. v˘roãí poãátku deportací ÎidÛ v âesk˘ch zemích.
Rád jsem si obû ãísla proãetl, oceÀuji i vûrohodnost fiady údajÛ.
V ãervenci 2000 jsem vydal knihu Hudba vzdoru a nadûje. Terezín 1941 – 1945.
V leto‰ním roce vyjde kniha v nûmãinû a angliãtinû. Vûfiím, Ïe si má kniha najde ãtenáfie i z okruhu odbûratelÛ va‰eho ãasopisu.
PhDr. Milan Kuna, DrSc., Praha
Právû jsem doãetla vá‰ ãasopis a v nûm ãlánek o inscenaci BRUNDIBÁRA v Japonsku, Brnû a ve Vídni.
Snad by va‰e ãtenáfie zajímalo, Ïe i zde, v Brémách, v severním Nûmecku, se uskuteãnilo zajímavé pfiedstavení. Zajímavé pfiedev‰ím tím, Ïe v nûm vystupovaly souãasnû
ãeské dûti (DismanÛv soubor) a nûmecké (chlapeck˘ pûveck˘ sbor kostela „Unser lieben Frauen“) z Brém. Hudební doprovod obstaral renomovan˘ orchestr Deutsche
Kammerphilharmonie pod vedením dirigenta Michala Macourka.
Díky profesionální pfiípravû pod vedením Zdenky Fléglové, Michala Macourka
a reÏiséra Karla Weinlicha a samozfiejmû díky neobvyklému v˘konu v‰ech dûtí se pfiedstavení velmi vydafiilo. Zpoãátku se nám sice nezamlouvalo, Ïe se Brundibár koná
v kulturním stfiedisku Schlachthof (Jatka), ale pak jsme se shodli, Ïe se právû jednoduché prostfiedí k terezínské opefie hodí lépe neÏ nale‰tûná koncertní síÀ.
Pfied pfiedstavením pronesla krátk˘, ale velmi pÛsobiv˘ proslov pamûtnice Evelina
Merová. Jednodu‰e, srozumitelnû a nesentimentálnû pfiiblíÏila publiku historick˘ v˘znam dûtské opery. Sál pro 500 divákÛ byl plnû vyprodán a po závûreãném potlesku se
závûreãná píseÀ nûkolikrát opakovala.
Jsem dcera pfieÏiv‰ích terezínsk˘ch vûzÀÛ a ráda bych i touto cestou je‰tû jednou podûkovala v‰em úãinkujícím.
Jen lituji, Ïe se toho mí rodiãe uÏ nedoÏili.
Vûra Harms-Rimplová, Brémy
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VáÏení a milí pfiátelé,
dûkuji Vám moc za krásné pamûtní vydání k 60. v˘roãí. Pfieãetla jsem ho od A do Z a plakala jsem, a kdyÏ teì pí‰u, tak zase pláãu.
Îiji, je mi 90 let, jsem uboh˘ bezmocn˘ mrzák, nemohu chodit, ale nemohu ani zapomenout na den, kdy mi ode‰li moji drazí rodiãe, které jsem milovala a uÏ nikdy neuvidûla. Dokud budu Ïivá, nikdy nezapomenu a nikdy se bolestivá rána nezahojí.
Byla jsem v Terezínû jen 7 mûsícÛ, ale staãilo to. Jsem velice ráda, Ïe to peklo nûktefií pfieÏili, a pfieji jim ze srdce, aby byli je‰tû
dlouho mezi námi.
Dûkuji ãlenÛm Terezínské iniciativy, Ïe se starají, aby se nezapomnûlo.
Ilona ¤íhová

Vzpomínka na Otíka Witze
Je to neuvûfiitelné! Letos by mu bylo osmdesát. Naposledy jsem ho vidûla, kdyÏ mu bylo necel˘ch 22 let. To odjíÏdûl z Birkenau do
Schwarzheide.
Ve dvaceti odjel transportem AK do Terezína, kde pÛsobil v tzv. Freizeitgestaltungu, snad naposled ve hfie Franti‰ka Langra „Velbloud
uchem jehly“. Po osvobození jsem se jiÏ s bratrem neshledala.
Po válce jsem obdrÏela podrobné informace od Dr. Winternitze, kter˘ Otu velmi dobfie znal a pamatoval si, jak skvûle v Birkenau
na 16. bloku pfiedná‰el. A Ïe to byl velmi mil˘ a hodn˘ chlapec.
Otík prodûlal evakuaãní pochod, kter˘ vedl do 25. 4. 1945 do Varnsdorfu.Tam byli ubytováni v továrnû Haebler, leÏeli na holém betonu a tam se Ota rozstonal, leÏel oddûlenû v tzv. marodce. Koncem dubna, kdy mûly b˘t odneseny mrtvoly nûkolika zemfiel˘ch a dvou
popraven˘ch kamarádÛ, vyzval rapportführer SS Unterscharführer Hermann Bleser Otu a kamaráda Julu Kohna, aby ‰li s ním. Nevrátili se, Bleser je zastfielil. Obzvlá‰tû tragick˘ konec, nûkolik dnÛ pfied osvobozením!
O rok pozdûji mi Dr. Winternitz fiekl, Ïe se na francouzském velvyslanectví dozvûdûl, Ïe mrtvoly ‰esti kamarádÛ, vãetnû Otovy, byly
v r. 1945 exhumovány na ·piãáku ve varnsdorfském katastru a pohfibeny na mûstském hfibitovû. V kvûtnu minulého roku jsem dostala zprávu, Ïe ostatky v‰ech kamarádÛ byly pfiemístûny do spoleãného hrobu.
Bylo mi velmi líto, Ïe jsem se pro nemoc nemohla zúãastnit.
Na Ïidovském hfibitovû na Vinohradech, nûkolik metrÛ od kamaráda Franti‰ka Goldscheidera, na rodinném náhrobku je na památku
uvedeno i jméno mého bratra – Otíka Witze.
Hana Witzová-Eisenbergerová
Brnûnské zpravodajství
âlenÛm Terezínské iniciativy je na brnûnsku poskytována sociálnû zdravotní pomoc. V nutn˘ch pfiípadech zaji‰Èuje v Brnû kontakt
s lékafiskou sluÏbou A. Militká, na jiÏní Moravû V. Weberová. Obû jsou ãlenky sociální komise TI.
O ãinnosti Terezínské iniciativy a o dÛleÏit˘ch zprávách jsou ãlenové TI informováni v „Senior – klubu“ v budovû ÎO v Brnû.
V˘znamnou událostí brnûnského Ïivota byly Terezínské pamûtní dny k 60. v˘roãí prvních transportÛ. Ve spolupráci s ÎO Brno se organizaãních prací aktivnû zúãastnily ãlenky TI. Podrobnûj‰í zprávu o této dÛstojné pfiipomínce naleznete na jiném místû tohoto ãísla.
A. Hanusová, A. Militká

Pro ãtenáfie Terezínské iniciativy z obãasníku BEJT TEREZÍN vybral Jifií Steiner
âervencov˘ Bejt Terezín (2001) je trochu jin˘ uspofiádáním i obsahem. Na titulním listû je pfiehled ãlánkÛ, napfiíklad aktuality, pfievod
ãlenské evidence do poãítaãÛ, aktivity v BT atd. Vybrali jsme, co podle na‰eho názoru zajímá ãleny TI, tedy to, co se nás t˘ká:
V¯UKA PROST¤EDNICTVÍM INTERNETU
Îáci osm˘ch a devát˘ch tfiíd mají v osnovách téma terezínské ghetto. Na závûr cyklu odpovídali písemnû na poloÏené otázky, a to
i formou tematicky zpracovan˘ch prací. Tak vznikly napfiíklad práce o úloze kreseb terezínsk˘ch dûtí nebo o prostfiedcích pouÏit˘ch
nacisty k oklamání komise Mezinárodního ãerveného kfiíÏe aj.
KOMPAKT O HLADU
Bejt Terezín vydala spoleãnû s Centrem pro technologii vyuãování CD o trvalém hladu v terezínském ghettu. Kompakt vychází z vyprávûní b˘val˘ch mlad˘ch vûzÀÛ ghetta, z jejich morálních dilemat. Dal‰í CD, které se pfiipravuje, se zab˘vá transporty z Terezína na
v˘chod.
VYUâOVÁNÍ V TEREZÍNù A V BIRKENAU
V˘chovou a vzdûláváním v terezínském ghettu i v dûtském bloku koncentraãního tábora v Birkenau se v obsáhlém díle zab˘vá
Tomá‰ Helsper. Autor pouÏil materiály z archivu BT.
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