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bÞezen 2003

ZVEME VçS NA

SN•M TEREZêNSKƒ INICIATIVY,
KTERø SE KONç
VE ‰TVRTEK 3. DUBNA 2003 V PRAZE
V NçRODNêM DOM• NA VINOHRADECH.
Snžm bude zah‡jen v 10.00 hodin,
prezence od 9.30 hodin.
Tžä’me se na Vaäi œ‹ast.
Neì pÞijdete na snžm
rì’te v ruce novŽ ‹’slo naäeho ‹asopisu, kterŽ je z velkŽ ‹‡sti vžnov‡no pÞ’pravž naäeho tradi‹n’ho snžmu.
Na snžmu bude zhodnocena ‹innost Terez’nskŽ iniciativy v minulŽm roce, respektive od minulŽho snžmu
do dneäka. Jde o velmi rozmanitou ‹innost a sezn‡men’ s n’ na snžmu by mohlo bùt velmi dlouhŽ. Proto
v‡s chceme s jednotlivùmi œseky naä’ spole‹nŽ pr‡ce sezn‡mit dÞ’v a v pÞedstihu Ð v tomto ‹’sle ‹asopisu.

D

AlespoË budete m’t ‹as pÞipravit si svŽ pÞ’padnŽ dotazy, pÞipom’nky a n‡vrhy do diskuse. Na snžmu samŽm
pak budete m’t v’c ‹asu vžnovat se setk‡n’ s kamar‡dy a pÞ‡teli, popov’d‡n’ si a v neposledn’ Þadž i vychutnat si
kulturn’ poÞad, kterù bude sou‹‡st’ letoän’ho snžmu. Takovù postup byl na minulŽm snžmu pÞijat s velmi dobrùm
ohlasem.
Na snžmu se omez’me na pÞednesen’ zpr‡vy o ‹innosti pÞedsednictva TI, revizn’ komise a vùsledkó hospodaÞen’. To je nezbytnž nutnŽ, konec koncó Ð vyplùv‡ to i z naäich stanov.
Tžä’me se na vaäi œ‹ast na snžmu a rozhodnž budete m’t prostor pro pÞ’padnŽ vystoupen’ v diskusn’ ‹‡sti,
aé uì k pÞednesenùm zpr‡v‡m na snžmu nebo ke zpr‡v‡m, otiätžnùm v tomto ‹’sle.
PÞedsednictvo Terez’nskŽ iniciativy
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Od minulŽho snžmu do dneäka

FINANCOVçNê TEREZêNSKƒ INICIATIVY
v roce 2002

S

majetkem Terez’nskŽ iniciativy
hospodaÞ’ podle stanov jej’ pÞedsednictvo. Proto si pÞedsednictvo
ustavilo pžti‹lennou finan‹n’ komisi, kter‡ pósob’ jako pomocnù org‡n.
Finan‹n’ komise se sch‡zela kaìdŽ
‹tvrtlet’ a rozeb’rala ‹tvrtletn’ vùkazy zpracovanŽ œ‹etn’ firmou. Posuzovala dosaìenŽ vùsledky, konzultovala s hospod‡Þem
postup za uplynulŽ obdob’ a zamùälenù dalä’ pohyb finan‹n’ch prostÞedkó.
Finan‹n’ komise mžla vìdy na pamžti,
ìe z‡kladn’m pÞ’jmem Terez’nskŽ iniciativy
jsou dary od jednotlivcó nebo organizac’
a œroky z uloìenùch finan‹n’ch prostÞedkó
v penžìn’ch œstavech. Z tohoto hlediska
takŽ posuzovala a doporu‹ovala postup pÞi
poìadavc’ch na ne‹ekan‡ vyd‡n’.
U nžkterùch daró jsou stanoveny podm’nky a nžkdy i striktnž œ‹ely jejich pouìit’.
V takovùch pÞ’padech m‡ finan‹n’ komise
rozhodov‡n’ omezeno pÞ’snùmi mantinely.
ProstÞedky poskytnutŽ Claims Conference
proch‡zely pouze finan‹n’ evidenc’ Terez’nskŽ iniciativy a jejich distribuce byla

SOCIçLNê A ZDRAVOTNê
Pƒ‰E
Zpr‡va o pr‡ci soci‡lnž zdravotn’
komise TI v roce 2002

Zdravotn’ fond Claims Conference

V

roce 2002 pokra‹ovala finan‹n’
pomoc obžtem holocaustu z prostÞedkó zdravotn’ho fondu Claims
Conference Ð grantu ‹.111. Bylo poskytnuto
celkem 2.817 finan‹n’ch pÞ’spžvkó v celkovŽ vùäi 1,838.679,- K‹ na zdravotn’
pomócky, lŽky i zdravotn’ vyäetÞen’ a oäetÞen’. Pomoc byla poskytnuta 572 klientóm
Ð pÞeìivä’m holocaust. Väechny pÞ’spžvky
byly vyÞizov‡ny na platby v hotovosti, kterŽ byly zaplaceny nad r‡mec pÞ’spžvkó
od zdravotn’ch pojiäéoven. Nejvžtä’ ‹‡st
finan‹n’ch prostÞedkó (59 %) pÞipadla v roce 2002 na doplatky za lŽky. Celkem
bylo poskytnuto 2.087 pÞ’spžvkó ve vùäi
1,080.587,- K‹, coì znamen‡ prómžrnž
mžs’‹nž 174 ì‡dost’ ve vùäi 90.049,- K‹,
to je cca 518,- K‹ na 1 pÞ’spžvek na lŽky. Na
zdravotn’ pomócky, jako jsou brùle, zubn’
protetika, naslouchadla a ostatn’ bylo poskytnuto celkem 727 pÞ’spžvkó v celkovŽ
vùäi 746.342,- K‹, coì je v mžs’‹n’m
prómžru 61 vyÞ’zenùch ì‡dost’ ve vùäi

prov‡džna smluvnž stanovenou organizac’
Ð ëidovskou obc’ v Praze. NžkterŽ granty
od Claims Conference spravovala Terez’nsk‡ iniciativa pÞ’mo, a to aé jiì älo o grant
ur‹enù na pomoc postiìenùm povodn’,
nebo o grant na pomoc v nalŽhavùch a nezbytnùch pÞ’padech. NžkterŽ poìadavky
Claims Conference byly n‡ro‹nŽ Ð bylo
tÞeba vypracovat sloìitŽ dotazn’ky, pÞehledy, zpr‡vy. TakŽ korespondence a jedn‡n’
s Claims Conference vyìadovalo zna‹nŽ
œsil’.
‰asto se objevovaly problŽmy a tžìkosti pÞi poskytov‡n’ œhrad za dopravu a ubytov‡n’ ì‡kó a studentó na z‡jezdech jejich
äkol do Terez’na. Tyto n‡klady dosahuj’ nejvyää’ch ‹‡stek. Ostatn’ n‡klady spojenŽ
s provozem kancel‡Þe, vyd‡v‡n’m naäeho
‹asopisu a poÞ‡d‡n’m vzpom’nkovùch
shrom‡ìdžn’ a snžmu byly vcelku ust‡lenŽ.
‰innost finan‹n’ komise se osvžd‹ila
a jej’ doporu‹en’ pÞedsednictvo v pÞev‡ìnŽ m’Þe schvalovalo.

Jaroslav Kraus
62.195,- K‹, to znamen‡ cca 1.019,- K‹
na 1 pÞ’spžvek na zdravotn’ pomócky.
Pokud se tù‹e jednotlivùch druhó zdravotn’ch pomócek, bylo 196 ì‡dost’ na zubn’
protetiku ve vùäi 200.354,- K‹, 177 ì‡dost’
na brùle ve vùäi 195.203,- K‹, 47 ì‡dost’
na naslouchadla ve vùäi 129.457,- K‹.
D‡le bylo poskytnuto 11 pÞ’spžvkó na
zdravotn’ matrace a pÞispžno 51 ìadatelóm
na lŽkaÞskŽ vyäetÞen’ a oäetÞen’. V poloìce zdravotn’ pomócky se prom’taj’ i dalä’
pÞ’spžvky, napÞ. na ortopedickou obuv,
inkontinentn’ a obvazovù materi‡l, nitroo‹n’ implant‡ty apod. D‡le byly hrazeny
n‡klady na zdravotn’ pomócky, kterŽ byly
pÞeìivä’m instalov‡ny v bytech (madla,
podloìky do vany apod.) a jednotlivcóm
dle potÞeby zapój‹ov‡ny z pój‹ovny
ëidovskŽ obce v Praze. V roce 2002 bylo
uskute‹nžno celkem 70 vùpój‹ek pro
50 klientó. N‡klady na jejich poÞ’zen’
‹inily 6.283,- K‹ a na poplatc’ch za zapój‹en’ bylo vybr‡no zpžt 1.581,- K‹.
Nejv’ce bylo nainstalov‡no nebo zapój‹eno seda‹ek a podloìek do vany, madel
k vanž, d‡le berle, n‡stavce na WC,
chod’tka, mechanickŽ voz’‹ky apod.
Po celù rok 2002 se pravidelnž sch‡zel
Koordina‹n’ vùbor CC, revizn’ komise

bÞezen 2003
TI nam‡tkovž prov‡džla kontrolu œ‹tó
zdravotn’ho grantu CC. KaìdŽ ‹tvrtlet’
zpracovala TI podrobnou zpr‡vu o próbžìnŽm ‹erp‡n’ finan‹n’ch prostÞedkó,
tyto zpr‡vy jsou pravidelnž zas’l‡ny
Claims Conference.
V ‹ervnu t. r. provedla Claims Conference finan‹n’ kontrolu grantó ‹. 91
a 111 v Praze a nebyly zjiätžny podstatnŽ
z‡vady. TI poì‡dala jiì v œnoru 2002
Claims Conference o novù grant. PÞestoìe
dosud nejsou vyjasnžny podm’nky jeho
pÞidžlen’, vžÞ’me, ìe bude moìnŽ i nad‡le
pokra‹ovat ve zdravotn’ pomoci pÞeìivä’m
holocaustu.
ë‡dosti o finan‹n’ pÞ’spžvky ze zdravotn’ho grantu CC zas’lejte p’ Zlatž
KopeckŽ na adresu ëidovskŽ obce v Praze,
Maislova 18, 110 00 Praha 1, informace na
tel. ‹’sle 222 310 951.

Ostatn’ soci‡lnž zdravotn’ fondy
V próbžhu roku 2002 se takŽ sch‡zela
soci‡lnž zdravotn’ komise TI. Z fondó
dr. Thuna a Engelmannovùch bylo schv‡leno 10 pÞ’spžvkó ‹lenóm TI v celkovŽ
vùäi 43.104,- K‹, a to v pÞ’padech, kterŽ nemohly bùt proplaceny ze zdravotn’ho
fondu CC.
V prosinci 2002 oslovil pÞedsednictvo
TI jeden n‡ä zahrani‹n’ ‹len, kterù se
rozhodl vžnovat TI finan‹n’ ‹‡stku
100.000,- K‹, nazvanou ãZelenka fondÒ,
jenì by mžl bùt vyuì’v‡n podobnž jako
fondy Engelmannovùch a dr. Thuna pro
‹leny TI Ð pÞeìivä’ holocaust. Jedn‡ se
zejmŽna o ty, kteÞ’ maj’ mimoÞ‡dnŽ soci‡ln’ a zdravotn’ problŽmy, jsou osamžl’
a potÞebnŽ finan‹n’ prostÞedky nen’ moìnŽ pouì’t napÞ’klad z grantó Claims
Conference. PÞ’padnŽ ì‡dosti móìete zas’lat do sekretari‡tu TI k ruk‡m soci‡lnž
zdravotn’ komise.
D‡le se podaÞilo TI z’skat granty od
Claims Conference ur‹enŽ i na nalŽhavou pomoc jinŽho druhu. Väem ‹lenóm
TI byl v pÞ’loze ke Zpravodaji ‹. 23
zasl‡n dopis s vùzvou, aby se pÞihl‡sili
ti soci‡lnž slab’ ‹lenovŽ TI, kterùm by
z tohoto grantu mohla bùt poskytnuta
jednor‡zov‡ finan‹n’ vùpomoc v r‡mci
ãProgramu nezbytnŽ pomoci obžtem
holocaustuÒ. Jedn‡ se o pÞeìivä’ holocaustu, kteÞ’ maj’ v sou‹asnŽ dobž
existen‹n’ starosti (maj’ n’zkù dóchod,
nedost‡vaj’ odäkodnŽ, atd.) napÞ.
s n‡jemnùm, stžhov‡n’m, s platbami za
elektÞinu, plyn, s n‡kupem oäacen’
‹i potravin apod. Pros’me v‡s, abyste se
v takovŽm pÞ’padž pÞihl‡sili p’semnž na adresu: Terez’nsk‡ iniciativa,
Maiselova 18, 110 00 Praha 1, nebo na
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DUSIACH byla zavedena i na ëO v Ostravž pro pÞeìivä’ holocaust ìij’c’ v Ostravž
a okol’.
Vžra Baumov‡, pÞedsedkynž
soci‡lnž zdravotn’ komise

telefonn’m ‹’sle: 222 310 681, nebo osobnž u pan’ Marty JodasovŽ, vedouc’
kancel‡Þe TI, v dopoledn’ch hodin‡ch
na adrese: J‡chymova 3, 3. poschod’,
Praha 1.
TakŽ v‡s pros’me, pokud nžkoho
v podobnŽ situaci zn‡te (nemus’ to bùt
‹len TI), abyste n‡s upozornili.

Dom‡c’ pŽ‹e
Ze väech vùäe uvedenùch informac’
je zÞejmŽ, ìe se pÞedsednictvo TI snaì’ svùm
‹lenóm, kteÞ’ to potÞebuj’, finan‹nž pomoci. ZejmŽna d’ky zdravotn’m grantóm
Claims Conference jsme r‡di, ìe väichni
naäi ‹lenovŽ maj’ moìnost z’sk‡vat pÞ’spžvky na zdravotn’ pomócky a lŽky. Horä’ je to
s potÞebou konkrŽtn’ dom‡c’ pŽ‹e, protoìe,
jak jistž v’te, i ‹lenovŽ soci‡lnž zdravotn’
komise TI jsou dobrovoln’ pracovn’ci Ð pÞeìivä’ holocaust, kteÞ’ sami maj’ svŽ zdravotn’ problŽmy, a TI nem‡ ì‡dnŽ odbornŽ
pracovn’ky, kteÞ’ by se mohli o ostatn’ ‹leny postarat. Proto jsme velice uv’tali novù
projekt ëidovskŽ obce v Praze. V z‡Þ’ roku
2002 zah‡jilo na z‡kladž rozhodnut’ Reprezentace ëO Praha svoji profesion‡ln’
‹innost StÞedisko komplexn’ dom‡c’ pŽ‹e
EZRA, kterŽ je sou‹‡st’ oddžlen’ soci‡lnž
zdravotn’ch sluìeb ëOP. Klienti stÞediska
EZRA mohou bùt väichni ‹lenovŽ TI ìij’c’
v Praze. EZRA je Þ’zena vedouc’m pracovn’kem (MUDr. Remeäov‡) z koordina‹n’ho
centra Domova Ch. Jordana, JanovskŽho
46, Praha 7, tel. ‹. 220 803 770, 266 712 230.
Dom‡c’ pŽ‹e je poskytov‡na tùmem
odborn’kó, kterù tvoÞ’ zdravotn’ sestry,
ergoterapeut, soci‡ln’ pracovn’k a pe‹ovatelŽ. Zdravotn’ pŽ‹e ordinovan‡ oäetÞuj’c’m lŽkaÞem je dle vyhl. 45/1997 Sb.
hrazena zdravotn’ pojiäéovnou. Na odborn‡ vyäetÞen’, zdravotn’ materi‡l, pomócky
nebo lŽky móìe dle danùch pravidel pÞisp’vat zdravotn’ fond Claims Conference.
Zdravotn’ pŽ‹e vyì‡dan‡ samostatnž
klientem je j’m pÞ’mo hrazena. StÞedisko
EZRA móìete kontaktovat ve väedn’ dny
(8.00 Ð 15.30 hod.). Zde z’sk‡te väechny
potÞebnŽ informace.
Jiì dÞ’ve jsme v‡s informovali o sluìbž
DUSIACH, kterou zajiäéuje takŽ ëOP pro
väechny pÞeìivä’ holocaust ìij’c’ v Praze
a okol’. Tuto sluìbu vykon‡v‡ dr. Peterov‡
a ing. Wichsov‡, kterŽ pom‡haj’ pravidelnùmi telefonickùmi hovory s klienty Þeäit
jejich problŽmy, zejmŽna psychickŽ,
pÞ’padnž pÞed‡vaj’ kontakty v ostatn’ch
situac’ch. O tŽto sluìbž z’sk‡te informace
pÞ’mo u pracovnic na tel.‹. 224 800 853
nebo v soci‡ln’m oddžlen’ ëOP na
tel. ‹’sle 222 310 951. Podobn‡ linka

‰ASOPIS
V UPLYNULƒM ROCE

V

bÞeznu 2002 jsme vydali jedenadvac‡tŽ ‹’slo naäeho ‹asopisu,
poprvŽ s dvoubarevnou ob‡lkou.
Z velkŽ ‹‡sti bylo vžnovanŽ pÞ’pravž
snžmu. Obs‡hle jsme se takŽ zamžÞili na
Terez’nskŽ pamžtn’ dny v Brnž a na ãWorkshop o Terez’nžÒ, kterù se pÞi tŽto pÞ’leìitosti konal.
‰’slo 21 bylo dvacetistr‡nkovŽ.
N‡sleduj’c’ ‹’slo jsme vžnovali pÞedevä’m snžmu. Ale nejen snžmu, takŽ Terez’nskŽ tryznž, kter‡ byla ãobohacenaÒ
ne‹ekanou n‡vätžvou prvn’ d‡my Spojenùch st‡tó Laury BushovŽ. TÞi tiskovŽ
strany jsme poskytli nejen tvórcóm st‡lŽ
expozice ‰eskŽ republiky v Osvžtimi, ale
i kontroverzn’mu n‡zoru na tuto expozici.
‰’slo 22 vyälo v ‹ervnu a bylo takŽ
dvacetistr‡nkovŽ.
V listopadu 2002 vydala redak‹n’ rada
äestn‡ctistr‡nkovŽ ‹’slo (23). Pozornost
jsme vžnovali report‡ìi z Podzimn’ho
setk‡n’ ‹lenó TI, kterŽ se snad stane
tradi‹n’m, a takŽ zkuäenostem pamžtn’kó,
kterŽ z’skali pÞi pÞedn‡äk‡ch a besed‡ch
nejen se studenty v zahrani‹’.
V ruce nyn’ drì’te 24. ‹’slo, kterŽ v‡m
pÞedkl‡d‡me jeätž pÞed snžmem.
Smutnou str‡nkou naä’ vydavatelskŽ
‹innosti je zad‡v‡n’ ‹asopisu do tisk‡rny,
respektive stanovov‡n’ vùäe n‡kladu. Neust‡le se totiì sniìuje z dóvodó, kterŽ jsou
asi jasnŽ.
PÞed pžti lety jsme (v ‹ervenci 1997)
vydali ‹’slo jeden‡ct. Jeho n‡klad byl 1600
kusó. TÞiadvac‡tŽ ‹’slo z listopadu minulŽho roku jsme vydali v tis’ci exempl‡Þ’ch.
Michal Str‡nskù

VZPOMêNKOVƒ
A KULTURNê AKCE
TEREZêNSKƒ INICIATIVY

D

ne 8. bÞezna 2002 uctili ‹lenovŽ
TI jako kaìdù rok v Pinkasovž
synagoze pam‡tku zavraìdžnùch
z rodinnŽho t‡bora v Birkenau. TÞet’ kvžtnovou nedžli jsme se opžt zœ‹astnili
tryzny na N‡rodn’m hÞbitovž v Terez’nž.
A jako kaìdù rok 16. Þ’jna si i v roce 2002
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delegace TI pÞipomnžla odchod prvn’ch
transportó u pam‡tn’ku vedle Parkhotelu
v Holeäovic’ch.
PÞi pÞ’pravž snžmu Terez’nskŽ iniciativy v roce 2002 se pÞedsednictvo TI
rozhodlo zkr‡tit ‹as spr‡vn’ch a administrativn’ch jedn‡n’ ve prospžch kulturn’ho
programu a vz‡jemnŽho setk‡n’. PÞ’tomn’
se tak mohli opžt setkat s Rudolfem
Pelarem a jeho okouzluj’c’m proveden’m
ìidovskùch p’sn’ a s T‡Ëou Fischerovou
proì’t jej’ citlivŽ œvahy o smyslu ìivota.
Vzhledem k pÞ’znivŽmu ohlasu väech pÞ’tomnùch jsme pÞipravili i na letoän’ snžm
kulturn’ program: móìeme se tžäit na zpžva‹ku a zn‡mou here‹ku Lilian Malkinu.
Novinkou bylo podzimn’ setk‡n’ ‹lenó
TI. Odpoledne 16. Þ’jna 2002 jsme se seäli
na pÞedstaven’ ãAé ìije ìivotÒ a vzpomnžli
väech terez’nskùch umžlcó, kteÞ’ za nelidskùch podm’nek dok‡zali vytv‡Þet kulturn’ hodnoty a povzbuzovat svŽ spoluvžznž. O tom, ìe se p‡smo, sestavenŽ
z terez’nskùch p’sn’, b‡sn’ a ske‹ó v pod‡n’ H. FrejkovŽ. K. DuäkovŽ, I. áeba a v reìii
O. StruskovŽ l’bilo, svžd‹il potlesk pÞ’tomnùch, kteÞ’ do posledn’ho m’sta obsadili j’delnu praìskŽ ëidovskŽ obce.
Eva Herrmannov‡

ZPRçVA
VøCHOVNƒ KOMISE
za rok 2002

V

ùchovn‡ komise pokra‹uje tak
jako v minulùch letech ve svŽ ‹innosti. Ve spolupr‡ci s vùchovnùm
oddžlen’m Pam‡tn’ku Terez’n se vžnuje
pÞedevä’m n‡vätžv‡m äkoln’ch skupin
z ‹eskùch a nžmeckùch äkol a u‹itelskùm
semin‡Þóm v Terez’nž. Kromž toho nad‡le
zajiäéujeme jak v nžmeckùch tak v menä’
m’Þe i v ‹eskùch äkol‡ch besedy s tŽmatem
holocaustu.
Je aì pÞekvapuj’c’, ìe i nad‡le se po‹et
äkoln’ch z‡jezdó do Terez’na zvyäuje.
Zat’mco v minulùch letech navät’vilo Terez’n v r‡mci vùchovnŽho programu poskytovanŽho Pam‡tn’kem Terez’n a dotovanŽho Terez’nskou iniciativou nejvùäe
kolem 2800 ì‡kó a studentó z‡kladn’ch
a stÞedn’ch äkol, coì jsme tehdy povaìovali za vùzna‹nù œspžch, v r. 2002 se tžchto programó zœ‹astnilo celkem 3310 ì‡kó
z 86 äkol, z toho bylo 22 äkoln’ch skupin
se 765 ì‡ky na dvoudenn’ch pobytovùch
z‡jezdech se studijn’mi projekty. A to väe
i pÞesto, ìe Pam‡tn’k Terez’n byl postiìen
pokra‹ov‡n’ na str. 4
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z‡plavami a musel tedy udžlat na za‹‡tku
podzimu nucenou pÞest‡vku. Nejde samozÞejmž o levnou z‡leìitost. A‹ jsme ì‡dali
pro tuto akci o pÞ’spžvek z Nada‹n’ho fondu pro obžti holocaustu, dostali jsme pÞidžlenu pouze polovinu poìadovanŽ subvence, tj. jen 200 000 K‹ na rok, coì pokryje
necelou tÞetinu n‡kladó. NicmŽnž povaìujeme tyto vzdžl‡vac’ z‡jezdy za jednu
z hlavn’ch priorit Terez’nskŽ iniciativy.
A ‹teme-li liter‡rn’ pr‡ce a vid’me-li kresby tžch, jimì jsme n‡vätžvu Terez’na
umoìnili, je zÞejmŽ, ìe to nebyly zbyte‹nž
vynaloìenŽ prostÞedky a ìe tyto z‡jezdy
pln’ svój œ‹el a t’m i to, co m‡me jako jeden z hlavn’ch bodó ve svùch stanov‡ch:
zachovat pam‡tku Terez’na a väech vžzËó,
kteÞ’ zahynuli za nacistickŽ Žry.
Póvodnž byla sou‹‡st’ ‹innosti komise
i internetov‡ str‡nka. V polovinž minulŽho
roku väak byla cel‡ agenda tŽto internetovŽ str‡nky pÞed‡na Institutu Terez’nskŽ
iniciativy, protoìe to vyìaduje pÞece jenom
profesion‡ln’ pr‡ci, kterou TI sama nemohla zajiäéovat. NicmŽnž pÞi vùchovnŽ
komisi zóst‡v‡ v ‹innosti pÞidruìen‡ komise internetov‡, kter‡ hodl‡ pod‡vat n‡vrhy
na doplËov‡n’ tžch tŽmat, kter‡ bude TI
povaìovat za dóleìit‡.
Vyskytuj’ se jeätž i pÞ’leìitostnŽ œkoly,
jako napÞ. œ‹ast na nžmeckŽm pedagogickŽm filmovŽm projektu zamžÞenŽm na
skupinu pamžtn’kó a pod. Hlavn’ vùznam
naä’ ‹innosti väak vid’me pÞedevä’m v rozäiÞov‡n’ a zlepäov‡n’ vùchovnŽho programu
pro ml‡deì. Lze Þ’ci, ìe se to d’ky obžtavŽ
a zaujatŽ pr‡ci zamžstnancó vùchovnŽho
oddžlen’ Pam‡tn’ku Terez’n œspžänž daÞ’.
Michaela Vidl‡kov‡

ZPRçVA O ‰INNOSTI
INSTITUTU
TEREZêNSKƒ INICIATIVY

S

tejnž jako v pÞedchoz’ch letech
i tento rok pÞedkl‡d‡me snžmu Terez’nskŽ iniciativy stru‹nou zpr‡vu
o ‹innosti instituce, o jej’ì vznik se toto
mezin‡rodn’ sdruìen’ bùvalùch vžzËó terez’nskŽho ghetta z‡sadn’m zpósobem zaslouìilo. Pr‡ce Institutu Terez’nskŽ iniciativy spo‹’vala v minulŽm roce nejenom
v pokra‹ov‡n’ ‹i dokon‹en’ nžkterùch etap
naäich dlouhodobùch projektó, ale i v zah‡jen’ projektó novùch. Uplynulù rok byl
i obdob’m, bžhem kterŽho doälo k Þadž
zmžn, kterŽ nepochybnž ovlivn’ dalä’ ‹innost a smžÞov‡n’ institutu.

Od minulŽho snžmu do dneäka
Podle z‡kona ‹. 248/1995 Sb., novelizovanŽho v kvžtnu minulŽho roku, Þ’d’ ‹innost institutu spr‡vn’ rada. Ta vloni
proäla podstatnùmi person‡ln’mi zmžnami. Na ‹lenstv’ ve spr‡vn’ radž rezignoval Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc.,
kterù st‡l v jej’m ‹ele nejen od vzniku
Institutu Terez’nskŽ iniciativy, ale i po
celou dobu fungov‡n’ pr‡vn’ho pÞedchódce institutu Ð Nadace Terez’nskŽ iniciativy.
Za dlouholetou pr‡ci ve spr‡vn’ radž
institutu a propagaci vùsledkó jeho pr‡ce,
pÞedevä’m v zahrani‹’, je tÞeba prof. Kolmerovi upÞ’mnž podžkovat. Novùm pÞedsedou spr‡vn’ rady byl v prosinci 2002
zvolen Ing. Tom‡ä Jel’nek, pÞedseda
ëidovskŽ obce v Praze. Po uplynut’ svŽho
funk‹n’ho obdob’ odeäel ze spr‡vn’ rady
Doc. PhDr. Drahom’r Jan‹’k, CSc., na
jehoì m’sto byl kooptov‡n PhDr. Pavel
ákorpil. Sloìen’ dozor‹’ rady, kterŽ pÞedsed‡ Ing. Jaroslav Kraus, zóstalo beze
zmžny.
Podobnž jako Terez’nsk‡ iniciativa
zmžnil svŽ s’dlo koncem roku 2001
i Institut Terez’nskŽ iniciativy. Prostory,
kterŽ n‡m v J‡chymovž ulici dala k dispozici ëidovsk‡ obec v Praze, vytv‡Þej’
neskonale lepä’ pracovn’ podm’nky, neì
tomu bylo v m’stž naäeho pÞedchoz’ho
pósobiätž. Splnil se tak jeden z nezbytnùch
pÞedpokladó pro to, aby institut za‹al
fungovat jako zcela regulŽrn’ odbornŽ pracoviätž s celodenn’m provozem. V tŽto
souvislosti je tÞeba ocenit i skute‹nost, ìe
ëidovsk‡ obec v Praze od roku 2002
poskytuje institutu formou penžìn’ho daru
prostÞedky, kterŽ n‡m umoìËuj’ v plnŽ
vùäi uhradit n‡klady na n‡jemnŽ. D’ky
tomuto penžìn’mu daru se ëidovsk‡ obec
v Praze st‡v‡ po SpolkovŽ republice
Nžmecko druhùm nejvžtä’m podporovatelem ‹innosti Institutu Terez’nskŽ
iniciativy.
Rozsah vùzkumnŽ pr‡ce a realizace
œkoló institutu byly v loËskŽm roce stejnž
jako minulùch letech pÞedevä’m z‡vislŽ na
finan‹n’ podpoÞe, kterou n‡m poskytuje
ze svŽho st‡tn’ho rozpo‹tu na z‡kladž
uzavÞenùch smluv Spolkov‡ republika
Nžmecko. I kdyì s podporou naä’ ‹innosti
ze strany SpolkovŽ republiky Nžmecko
po‹’t‡me i do budoucna, hodl‡me v’ce neì
doposud vžnovat pozornost hled‡n’
dalä’ch partneró, kteÞ’ by byli ochotni
financovat naäe projekty. NžkterŽ pozitivn’ zkuäenosti s financov‡n’m projektó
z jinùch zdrojó jsme z’skali jiì v minulùch
letech. NapÞ. prostÞedky na vyd‡n’ mimoÞ‡dnž œspžänŽ pr‡ce o protiìidovskŽm
z‡konod‡rstv’ v Protektor‡tu ‰echy a Morava v letech 1939-1941, jej’ì autorkou je
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Helena Petróv, n‡m darovala pojiäéovna
Victoria, vyd‡n’ ‹eskŽ a anglickŽ verze
zpr‡vy o osudech ìidovskŽho zlata bylo
financov‡no Ministerstvem zahrani‹’ch
vžc’ ‰eskŽ republiky. D’ky penžzóm, kterŽ n‡m na z‡kladž smlouvy poskytla Anne
Frank Stichtung, jsme mohli realizovat
velkorysou koncepci projektu, zamžÞenŽho na informov‡n’ a vzdžl‡v‡n’ veÞejnosti
ve spole‹ensky citlivùch tŽmatech, jakùmi
jsou rasismus, xenofobie, antisemitismus
‹i historie holocaustu. O pr‡ci na projektu
a o tom, jak je veÞejnost’ vzdžl‡vac’ internetov‡ str‡nka pÞij’m‡na, informuje na
stranž 9 vedouc’ tohoto projektu Michal
Frankl.
Na z‡kladž kr‡tkodobŽho grantu, kterù
jsme z’skali od Nadace fondu obžt’ holocaustu, jsme vloni zah‡jili pr‡ce na projektu LidŽ na œtžku. ëidovät’ uprchl’ci do
a z ‹eskùch zem’ v letech 1933 Ð 1945.
Jak je patrnŽ jiì z n‡zvu projektu, jsou jeho tŽmatem osudy tis’có ìidovskùch
uprchl’kó, kteÞ’ pod tlakem nacistickŽ
rasovŽ politiky nejprve ut’kali do ‰SR, aby
odtud poslŽze ut’kali do dalä’ch st‡tó.
Po obsahovŽ str‡nce tento projekt logicky
zapad‡ do snah Institutu Terez’nskŽ iniciativy o zmapov‡n’ osudó ‹eskùch
ëidó bžhem holocaustu. Mimo jinŽ bychom totiì chtžli z’skat kvalifikovanou
odpovž“ na ot‡zku, kolik ìidovskùch
uprchl’kó a emigrantó ‰ech a Moravy bylo dostiìeno nacistickùm ãkone‹nùm Þeäen’m ìidovskŽ ot‡zkyÒ v c’lovùch zem’
a z nich deportov‡no do vyhlazovac’ch t‡boró. Sou‹‡st’ tohoto vùzkumnŽho projektu, jehoì œpln‡ realizace si vyì‡d‡ asi pžt
let pr‡ce, je i systematickù sbžr osobn’ch
dat o uprchl’c’ch a jejich zan‡äen’ do datab‡ze institutu.
O postupu prac’ na rozäiÞov‡n’, zpÞesËov‡n’ a doplËov‡n’ datab‡ze obžt’
ãkone‹nŽho Þeäen’Ò, kter‡ vznikla jako nezbytnù pÞedpoklad pro pÞ’pravu Terez’nskùch pamžtn’ch knih, jejichì tÞi d’ly
vyäly v letech 1995 Ð 2000, informujeme
‹leny Terez’nskŽ iniciativy prakticky kaìdù rok. Jak jsme uvedli jiì vloni, data pro
vyd‡n’ ‹tvrtŽho d’lu pamžtn’ knihy, kter‡
by mžla bùt vžnov‡na obžtem deportac’
z Rakouska, byla pÞipravena uì v roce
2001. Minulù rok jsme vžnovali pozornost
provžÞov‡n’ nžkterùch tzv. spornùch pÞ’padó a takŽ pÞ’pravž textovŽ ‹‡sti pamžtn’
knihy. Vlastn’ vyd‡n’ ‹tvrtŽho d’lu pamžtn’ knihy nyn’ z‡vis’ pÞedevä’m na tom, jak
rychle se podaÞ’ zajistit nezbytnŽ finan‹n’
prostÞedky. V sou‹asnŽ dobž pÞipravujeme
s Dokumentationsarchivem des šsterreichischen Widerstandes spole‹nou ì‡dost o poskytnut’ dotace na vyd‡n’ knihy
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z prostÞedkó EvropskŽ unie. Teprve po
œspžänŽm skon‹en’ tohoto œkolu chceme
za‹’t diskutovat o tom, zda a jakou formou
budeme pokra‹ovat v pÞ’padnŽm vyd‡v‡n’ dalä’ch pamžtn’ch knih.
Vzhledem k tomu, ìe póvodn’ œ‹el
budov‡n’ datab‡ze vžzËó terez’nskŽho
ghetta jako pomócky pro vyd‡v‡n’ pamžtn’ch se pomalu ale jistž naplËuje, je logickŽ, ìe se zamùäl’me nad dalä’m smžÞov‡n’m. V sou‹asnŽ dobž se pr‡ce na doplËov‡n’ œdajó v datab‡zi ub’r‡ dvžma smžry.
PÞedevä’m st‡le rozäiÞujeme paletu œdajó
o osob‡ch, kterŽ se v datab‡zi jiì nach‡zej’.
Rozä’Þen’m póvodn’ch informac’ o jednotlivùch vžzn’ch se n‡m otev’r‡ jak moìnost
hlubä’ho vùzkumu terez’nskŽho ãnucenŽho spole‹enstv’Ò, tak i obdob’ pÞed zah‡jen’m deportac’. Vùznamnùm krokem, kterù
jsme pro budouc’ zkoum‡n’ terez’nskŽ
kaìdodennosti u‹inili, byla pÞ’prava a testov‡n’ programu, jehoì prostÞednictv’m
lze pro libovolnou skupinu osob z datab‡ze automaticky generovat jejich vžkovou
strukturu, zachytit pohyby denn’ho stavu
vžzËó, detailn’ skladu deporta‹n’ch transportó do vyhlazovac’ch t‡boró apod.
Z hlediska dalä’ho smžÞov‡n’ datab‡ze je
podstatnou skute‹nost’ to, ìe jsme do n’ za‹ali vkl‡dat data osob poch‡zej’c’ch z ‹eskùch zem’, kterŽ a‹koliv neproäly terez’nskùm ghettem, nevyhnuly se dósledkóm
nacistickŽ protiìidovskŽ perzeku‹n’ politiky na jinùch m’stech. Datab‡ze, póvodnž
koncipovan‡ jako datab‡ze vžzËó terez’nskŽho ghetta se tak postupnž st‡v‡ datab‡z’ ãkone‹nŽho Þeäen’ ìidovskŽ ot‡zkyÒ
v ‰ech‡ch a na Moravž. PÞi rozv’jen’ datab‡ze œzce spolupracujeme s naäimi nejbliìä’mi partnery, se ëidovskùm muzeem
v Praze a s Pam‡tn’kem Terez’n. S obžma
institucemi byly pÞipraveny dlouhodobŽ
dohody s c’lem shrom‡ìdit co nejœplnžjä’
informace o pron‡sledov‡n’ ìidovskŽho
obyvatelstva ‹eskùch zem’ tak, aby mohly
bùt vyuì’v‡ny nejen pro vždeckù vùzkum
‹i pÞipom’n‡n’ obžt’ ãkone‹nŽho Þeäen’Ò,
ale i pro vzdžl‡v‡n’ o holocaustu, informov‡n’ äirokŽ veÞejnosti atd.
Pr‡vž v oblasti äirokŽho spole‹enskŽho
vyuìit’ pÞekra‹uje datab‡ze institutu st‡le
v’ce svój póvodn’ œ‹el. Poskytujeme z n’
œdaje, kterŽ jsou nezbytnŽ pÞi ovžÞov‡n’
nejróznžjä’ch restitu‹n’ch a odäkodËovac’ch n‡rokó (Claims Conference, Nada‹n’
fond obžt’ holocaustu, Fond budoucnosti
apod.) ‹i pÞi p‡tr‡n’ po dosud nezvžstnùch
osob‡ch (Mezin‡rodn’ ‹ervenù kÞ’ì). Vedle instituc’ se na n‡s obracej’ se svùmi dotazy des’tky osob z domova i ze zahrani‹’,
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kteÞ’ se vžtäinou zaj’maj’ o osud svùch
pÞedkó. Minulù rok jsme odpovždžli
pÞibliìnž na 200 dotazó tohoto druhu.
Nejsou to väak jedinŽ typy dotazó,
kterŽ dost‡v‡me. Vzhledem ke zÞ’zen’
internetovŽ str‡nky institutu a obecnž
vžtä’ publicitž obrac’ se na n‡s nejen
laick‡, nùbrì i odborn‡ veÞejnost se ì‡dostmi o informace, kterŽ se tùkaj’ äirokŽho
spektra problŽmó souvisej’c’ch s džjinami
holocaustu.
V uplynulŽm roce pokra‹ovala i naäe
publika‹n’ ‹innost. Ûada ro‹enek Terez’nskŽ studie a dokumenty byla rozä’Þena o jiì
sedmù ro‹n’k ‹eskŽ verze a dev‡tù ro‹n’k
verze nžmeckŽ. Obž verze sborn’ku, ve
kterùch bylo uveÞejnžno 21 tematicky
rozmanitùch studi’ a pÞ’spžvkó ‹eskùch,
nžmeckùch, slovenskùch, polskùch, ävùcarskùch a izraelskùch autoró, byly vžnov‡ny pam‡tce spoluzakladatele Terez’nskŽ
iniciativy, historika Miroslava K‡rnŽho.
Jeho pÞ‡telŽ a kolegovŽ mu prostÞednictv’m svùch ‹l‡nkó a studi’ nejenìe
podžkovali za dlouholetou spolupr‡ci, ale
i touto formou vyj‡dÞili svój respekt jeho
vždeckŽmu pÞ’nosu v oblasti vùzkumu
džjin ãkone‹nŽho Þeäen’ ìidovskŽ ot‡zkyÒ.
Sborn’k dedikovanù Miroslavu K‡rnŽmu
byl ‹ten‡Þskou veÞejnost’ Ð odbornou
i laickou Ð pÞijat pozitivnž. V nemalŽ m’Þe
k tomu pÞispžla jiì zm’nžn‡ rozmanitost
pÞ’spžvkó. V sou‹asnŽ dobž se pracuje na
pÞ’pravž dalä’ho ro‹n’ku. Z‡jem dom‡c’
i zahrani‹n’ ‹ten‡ÞskŽ veÞejnosti bychom si
chtžli udrìet pr‡vž t’m, ìe jim i v tomto
‹’sle nab’dneme obsahovž relativnž äirokŽ
spektrum studi’, ‹l‡nkó ‹i dokumentó.
V tisku je prvn’ svazek volnŽ edi‹n’ Þady,
nazvanŽ Acta Theresiania, ve kterŽm v ‹eskŽm pÞekladu a formou regestó zveÞejËujeme obsah 432 denn’ch rozkazó
a 68 sdžlen’ Rady starä’ch terez’nskŽho
ghetta. Jedn‡ se o edi‹n’ po‹in prvoÞadŽho
vùznamu. Po 45 letech, kterŽ uplynuly od
vyd‡n’ edice H. G. Adlera ãDie verheimlichte Wahrheit. TheresienstŠdter DokumenteÒ, se tak äirokŽ veÞejnosti dostane do
rukou publikace, kter‡ móìe z‡sadn’m
zpósobem ovlivnit z‡jem o zkoum‡n’ historie terez’nskŽho ghetta.
Mezi trvalŽ priority naä’ ‹innosti patÞ’
rozvoj a provozov‡n’ vždeckŽ knihovny
Institutu Terez’nskŽ iniciativy, zaloìenŽ jiì
v roce 1994 jeho pr‡vn’m pÞedchódcem.
Tematicky je knihovn’ fond specializov‡n
na literaturu vžnovanou Terez’nu a holocaustu. Pozitivn’ skute‹nost’ posledn’ch
let je stoupaj’c’ z‡jem odbornŽ i laickŽ veÞejnosti o knihovnu institutu. V nemalŽ m’Þe je motivov‡n skute‹nost’, ìe mnohŽ ze
zahrani‹n’ch publikac’ jsou v ‰eskŽ re-
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publice k dispozici pouze u n‡s. V loËskŽm
roce naä’ knihovnu navät’vil dosud nejvžtä’ po‹et ‹ten‡Þó (586) a zapój‹ena byla
cel‡ jedna tÞetina knihovn’ho fondu.
PlynulŽmu doplËov‡n’ knihovn’ho fondu, byé jde finan‹nž velmi n‡ro‹nou z‡leìitost, vžnujeme zna‹nou pozornost. Snaì’me
se pro naäi knihovnu z’skat nejdóleìitžjä’
dom‡c’ i zahrani‹n’ literaturu. Vloni se
knihovn’ fond rozrostl o dalä’ch 319 tituló.
Nakoupeno bylo 214 novž vydanùch
vždeckùch publikac’, darem jsme z’skali
68 knih. Dalä’ch 37 publikac’ bylo z’sk‡no
vùmžnou za knihy vyd‡vanŽ institutem od
17 dom‡c’ch a zahrani‹n’ch instituc’. PÞev‡ìnž se jednalo o naäe dlouhodobŽ partnery, mezi kterŽ mj. patÞ’ Fondation Ausch.
witz Bruselles, •idowski institut Historiczny ve Varäavž, PaÄstwowe muzeum
v Osvžtimi-BÞezince, Fritz Bauer Institut ve
Frankfurtu nad Mohanem ‹i Herder-Institut
v Marburgu. Z dom‡c’ch to jsou v prvŽ Þadž Pam‡tn’k Terez’n, ëidovskŽ muzeum
v Praze, òstav soudobùch džjin AV ‰R nebo St‡tn’ œstÞedn’ archiv. Vedle tituló ‹eskùch poch‡z’ nejvžtä’ po‹et knih z nžmeckŽ jazykovŽ oblasti. Postupnž väak vzróst‡
i pod’l publikac’ v angli‹tinž a rovnžì tžch,
kterŽ jsou vyd‡v‡ny na jinùch mŽdi’.
K 31. prosinci 2002 bylo v pÞ’róstkovŽm katalogu knihovny, kterou od doby jej’ho zaloìen’ odbornž spravuje pan’ Eva Duäkov‡,
evidov‡no jiì 3791 knih.
PÞestžhov‡n’ institutu do novùch prostor n‡m umoìËuje postupnž prov‡džt technickŽ a organiza‹n’ zmžny, jimiì chceme
pÞispžt ke zlepäen’ a rozä’Þen’ sluìeb poskytovanùch ‹ten‡ÞskŽ veÞejnosti. Jedn’m
z dóleìitùch krokó by mžlo bùt pÞipravovanŽ um’stžn’ katalogu knihovny na naä’
internetovŽ str‡nce.
PÞ’ät’ rok bude pro Institut Terez’nskŽ
iniciativy rokem velice vùznamnùm. Uplyne totiì deset let od doby, kdy z podnžtu
bùvalùch vžzËó terez’nskŽho ghetta byla
zaloìena Nadace Terez’nsk‡ iniciativa, aby
podporovala vùzkum džjin Terez’na 1941
aì 1945 a jeho m’sto v nacistickŽm ãkone‹nŽm Þeäen’ ìidovskŽ ot‡zkyÒ. I kdyì do
proveden’ bilance prvŽho desetilet’ ‹innosti institutu zbùv‡ jeätž dostatek ‹asu, uì nyn’ je moìnŽ Þ’ci, ìe tento œkol pln’me a ìe
vùsledky naä’ pr‡ce jsou naä’ i zahrani‹n’
veÞejnost’ pozitivnž hodnoceny. Pro zajiätžn’ œkoló institutu se n‡m daÞ’ z’sk‡vat
novŽ spolupracovn’ky, pÞedevä’m mezi studenty a mladùmi lidmi. V souladu se
z‡konem a zakl‡dac’ listinou jsme a nad‡le hodl‡me bùt zaÞ’zen’m, kterŽ je otevÞenŽ
ke spolupr‡ci se väemi, kteÞ’ o ni projev’
upÞ’mnù z‡jem.
Jaroslava Milotov‡
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PAMçTNêK TEREZêN V MINULƒM ROCE
Jan Munk, Þeditel Pam‡tn’ku Terez’n

R

ok 2002 byl na jednŽ stranž rokem vùznamnùch
akc’, mezin‡rodn’ho uzn‡n’ a dokon‹enùch œkoló, na
druhŽ stranž byl rokem povodnž, devastace a zk‡zy.
Tento rok byl prvn’m, kdy nebyly zah‡jeny pr‡ce na nžjakŽ
novŽ expozici a velice v‡ìnž jsme pÞemùäleli o priorit‡ch
pÞ’ät’ch let. Voda väe obr‡tila a œvahy o perspektivž dalä’ho
rozvoje Pam‡tn’ku Terez’n byly odsunuty aì na dobu, kdy
bude opžt väechno v naprostŽm poÞ‡dku. Postupujme väak
systematicky.
V uplynulŽm roce byla po velice komplikovanŽ a obt’ìnŽ pÞ’pravž dokon‹ena ‹esk‡ n‡rodn’ expozice v Osvžtimi.
Paralelnž k naäemu œsil’ prob’haly rovnžì pÞ’pravy slovenskŽ n‡rodn’ expozice, jej’mì gestorem bylo ur‹eno
Mœzeum SlovenskŽho n‡rodnŽho povstania v BanskŽ
Bystrici. Slavnostn’ ceremonie, kter‡ se konala 8. kvžtna, se
zœ‹astnili nejvyää’ pÞedstavitelŽ väech tÞ’ st‡tó. Za ‰eskou
republiku se slavnostn’ho aktu zœ‹astnil pÞedseda vl‡dy
Miloä Zeman, kterù rovnžì pÞednesl hlavn’ projev. Jeho
partnerem na slovenskŽ stranž byl m’stopÞedseda vl‡dy P‡l
Cs‡ky. Za Polsko, jako hostitelskou zemi, se vernis‡ìe
zœ‹astnil st‡tn’ tajemn’k Tadeusz IwiÄski. Te‹kou za touto
zdaÞilou akc’ byla z‡vžre‹n‡ recepce, kter‡ se stala jakousi
diskusn’ arŽnou, hodnot’c’ obž expozice. Jsem skute‹nž r‡d,
ìe mohu konstatovat, ìe kromž jednoho pÞ’padu jsem se
nesetkal j‡ ani moji spolupracovn’ci s odm’tavou nebo
vùraznž kritickou reakc’. Pro Pam‡tn’k je ale nejdóleìitžjä’,
ìe expozice byla vÞele a zcela jednomyslnž pÞijata bùvalùmi osvžtimskùmi vžzni. Podle vyj‡dÞen’ z‡stupce Mezi-

n‡rodn’ho osvžtimskŽho vùboru Dr. Christopha Heubnera
je tato expozice jednou ze tÞ’ nejnavätžvovanžjä’ch v are‡lu
kmenovŽho t‡bora.
Tak jako v jinùch letech i loni se tÞet’ kvžtnovou nedžli,
tj. 19. kvžtna, konala Terez’nsk‡ tryzna, kter‡ je pÞipom’nkou a uctžn’m väech obžt’, kterŽ proäly Malou pevnost’,
ìidovskùm ghettem nebo koncentra‹n’m t‡borem v LitomžÞic’ch. TŽto akce se zœ‹astnilo velkŽ mnoìstv’ bùvalùch
vžzËó i dalä’ch lid’ z Terez’na, LitomžÞic i z dalä’ch m’st.
Z‡ätitu pÞevzal Pavel Dost‡l, ministr kultury, a pozv‡n’ pÞijal a hlavn’ slovo pronesl tehdejä’ pÞedseda vl‡dy Miloä
Zeman, kterù k œ‹asti na ceremonii pozval i slovenskŽho
premiŽra Mikul‡äe Dzurindu. Kromž toho se ceremonie
zœ‹astnilo i mnoho dalä’ch osobnost’ po‹’naje panem Ivo
MathŽ, d‡le pÞijal œ‹ast pÞedseda PoslaneckŽ snžmovny pan
V‡clav Klaus, m’stopÞedsedovŽ òstavn’ho a Nejvyää’ho
soudu p‡novŽ Miloä Hole‹ek a Pavel Ku‹era. Kromž celŽ
Þady ministró se aktu zœ‹astnili i m’stopÞedsedovŽ vl‡dy
Pavel Rychetskù a Miroslav GrŽgr. Z dalä’ch osobnost’
mus’m zm’nit jeätž JiÞ’ho áedivŽho, n‡‹eln’ka Gener‡ln’ho
ät‡bu, Annu áabatovou, z‡stupkyni veÞejnŽho ochr‡nce
pr‡v, a pan’ Andžlu DvoÞ‡kovou, pÞedsedkyni òV ‰SBS,
Mons. Karla Havelku, gener‡ln’ho vik‡Þe litomžÞickŽho
biskupstv’, a vrchn’ho zemskŽho rab’na Karola Efraima
Sidona. Jako v jinùch letech se ceremonie zœ‹astnili i z‡stupci spolupoÞadateló, pan Josef Pol, pÞednosta Okresn’ho
œÞadu, pan’ Róìena ‰echov‡, starostka Terez’na, a pan’
Dagmar Lieblov‡, pÞedsedkynž Terez’nskŽ iniciativy. Zvl‡ätž milùm hostem byla prvn’ d‡ma Spojenùch st‡tó, kter‡ se
ceremonie zœ‹astnila v doprovodu velvyslance USA pana
Craiga Stapletona a kterou bùval’ vžzni a dalä’ div‡ci vÞele
uv’tali potleskem. (Viz Terez’nsk‡ iniciativa ‹. 22 Ð pozn.
redakce.)
9. dubna konala se u pÞ’leìitosti Jom haÕäoa (ìidovskù
sv‡tek Den obžt’ Holocaustu) ceremonie pÞipom’naj’c’ obžti genocidy sp‡chanŽ nacisty na evropskùch ëidech. Vzpom’nkovŽho aktu se zœ‹astnil z‡stupce Velvyslanectv’ st‡tu
Izrael pan Orren Annolik. Tak jako v jinùch letech i tentokr‡t mžla podobu ‹ten’ jmen vžzËó terez’nskŽho ghetta.
JmŽna ‹etli z‡stupci tžch, kteÞ’ œtrapy koncentra‹n’ch
t‡boró pÞeìili, ‹lenovŽ Terez’nskŽ iniciativy L’za Mikov‡
a Pavel Werner. Z‡vžre‹nŽ modlitby pÞednesl vrchn’ zemskù rab’n Karol Efraim Sidon.
Pro Pam‡tn’k a zvl‡ätž pro jeho vzdžl‡vac’ oddžlen’ bylo vùznamnŽ rovnžì dokon‹en’ rekonstrukce novŽho objektu, nach‡zej’c’ho se na PraìskŽ ulici, pro potÞeby vzdžl‡vac’ch aktivit Pam‡tn’ku. Objekt byl uveden do provozu beze
väech oficialit a jeho prospžänost se z‡hy prok‡zala nejenom
t’m, ìe se rozä’Þila kapacita ubytov‡n’, pracoven lektoró a semin‡rn’ch prostor, ale jiì na konci pr‡zdnin se po povodni
stal, pÞestoìe jeho suterŽn a pÞ’zem’ byly zni‹eny, œto‹iätžm
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zamžstnancó, kteÞ’ do‹asnž ztratili stÞechu nad hlavou. V tŽto dobž se jednotlivŽ rodiny vrac’ opžt
do svùch vysuäenùch domovó
a objekt bude moìnŽ vr‡tit jeho
póvodn’mu œ‹elu. Douf‡m, ìe
k tomu dojde brzy a dlouho ho
nebude tÞeba vyuì’vat t’mto zpósobem.
Vysok‡ œroveË dosaìenùch
vùsledkó v oblasti vzdžl‡v‡n’
o holocaustu v Pam‡tn’ku Terez’n a jeho partnerskùch organizac’ch, ëidovskŽm muzeu v Praze
a Muzeu r—mskŽ kultury v Brnž
se odrazila i na hodnocen’ tzv.
PÞipojovac’ho projektu ‰eskŽ
republiky, kterou na jedn‡n’
StockholmskŽho f—ra pÞednesl
z‡stupce Spojenùch st‡tó Stuart E. Eizenstat. Tehdy konstatoval, ìe projekt ‰eskŽ republiky by mžl slouìit jako jistù
model a vzor i pro dalä’ zemž. Pozitivn’ hodnocen’ vzdžl‡vac’ch aktivit bylo kladnž hodnoceno i v próbžhu realizace
tohoto projektu a stalo se tak vùznamnùm argumentem pro
to, aby se ‰esk‡ republika stala prvn’ zem’, kter‡ rozä’Þila
okruh póvodn’ch, zakladatelskùch zem’.
K tomu doälo v loËskŽm roce, kdy pÞedsednickŽ funkce
v Task Force vykon‡vala Francie. 26. ‹ervna 2002 v 9.30
konalo se v paÞ’ìskŽm Centru mezin‡rodn’ch konferenc’
(œ‹elovŽ zaÞ’zen’ Ministerstva zahrani‹n’ch vžc’) plen‡rn’
zased‡n’, kterŽ Þ’dil z‡stupce Francie, velvyslanec Norbert
Engel. Zpr‡vu o pokroku v ‰eskŽ republice a zdóvodnžn’
tohoto Þ‡dnŽho ‹lenstv’ pronesl vedouc’ nizozemskŽ delegace, velvyslanec Lex van den Ham. Za ‰eskou republiku
pak podžkovala vedouc’ ‹eskŽ delegace Dr. Helena Dluhoäov‡. Konstatovala, ìe pÞipravenost ‰eskŽ republiky je d‡na t’m, ìe vzdžl‡vac’ aktivity jsou dlouhodobž rozv’jeny,
nicmŽnž ‹lenstv’ v Task Force vytv‡Þ’ podm’nky pro jejich
daleko intenzivnžjä’ rozvoj.
V Þ’jnu loËskŽho roku byla svol‡na do francouzskŽho
Strasbourgu mezin‡rodn’ konference, v jej’mì r‡mci se konalo zased‡n’ plŽna Task force, vždeckŽ kolokvium a semin‡Þ ministró äkolstv’ ‹lenskùch zem’. PlŽnum TF se, kromž
celŽ Þady dalä’ch z‡leìitost’, zabùvalo i devastac’ Pam‡tn’ku Terez’n, zpósobenou srpnovùmi povodnžmi. Rozhodlo
o pÞidžlen’ grantu na restaurov‡n’ dokumentó a dalä’ch
sb’rek ve vùäi 20.000 USD. Udžlen’ tohoto mimoÞ‡dnŽho
grantu je vùrazem ocenžn’ pr‡ce i vùrazem solidarity
s Pam‡tn’kem Terez’n v mimoÞ‡dnž obt’ìnŽ situaci. Jedn‡n’ ministerskŽho semin‡Þe se zœ‹astnila Petra Buzkov‡, kter‡ pÞisl’bila, ìe naprav’ dosud existuj’c’ dluh, a zavede na
naäich äkol‡ch 27. leden jako ãDen HolocaustuÒ a z‡roveË
ze svŽ pozice se zasad’, aby tento den byl prohl‡äen pam‡tnùm dnem ‰eskŽ republiky. Svoji podporu tomuto n‡vrhu
pÞisl’bil i pÞedseda Sen‡tu naäeho Parlamentu Petr Pithart.
Voda opadla jiì pÞed pól rokem, a mnoho vžc’ se za tu
dobu zmžnilo. Bžhem prvn’ch dvou tùdnó se podaÞilo ukli-
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dit vybranŽ prostory, budovy a are‡ly tak, aby bylo moìnŽ
zpÞ’stupnit ‹‡st MalŽ pevnosti, Muzeum ghetta a expozice
v Magdeburskùch kas‡rn‡ch. To byl nutnù pÞedpoklad pro
to, aby uzavÞen’m Pam‡tn’ku nevznikaly jeätž vžtä’ finan‹n’ äkody, kterŽ by se nutnž prom’tly do naä’ schopnosti
restaurovat poäkozenŽ sb’rky, historickŽ budovy a pam‡tnŽ
are‡ly a postupnž vytv‡Þet podm’nky pro obnovu väech aktivit, kterŽ musely bùt do‹asnž pÞeruäeny.
Ûada expozic byla zcela zni‹ena. V are‡lu MalŽ pevnosti
voda zdevastovala st‡lou expozici o džjin‡ch Terez’na od jeho zaloìen’ do za‹‡tku 2. svžtovŽ v‡lky, st‡lou expozici
o koncentra‹n’m t‡boÞe v LitomžÞic’ch, kterù byl zaloìen
v roce 1944. Zcela zni‹ena byla i mal‡ st‡l‡ expozice ãInterna‹n’ t‡bor pro nžmeckŽ obyvatelstvo. Mal‡ pevnost Terez’n v letech 1945 Ð 1948Ò. V pÞ’zem’ Muzea ghetta byla
poäkozena podlaha, samotn‡ instalace väak zóstala neporuäen‡, a je tedy sou‹‡st’ nab’zenŽho programu. Podstatnž v’ce väak byly poäkozeny pÞed necelùm rokem zpÞ’stupnžnŽ
expozice v Kolumb‡riu a v œstÞedn’ m‡rnici bùvalŽho ghetta. Ty bude tÞeba zcela obnovit. Nezbytnùm pÞedpokladem
je oväem vysuäen’ tžchto prostoró. Zcela zni‹en‡ je rovnžì
expozice v prostor‡ch krematoria na ëidovskŽm hÞbitovž.
PÞestoìe se voda jeätž po kaìdŽm deäti vrac’, je dobrou zpr‡vou, ìe staticky budova krematoria naruäena nen’. Definitivn’ jistotu móìe pÞinŽst aì posouzen’ po œplnŽm vysuäen’
budovy. To lze o‹ek‡vat aì bžhem letoän’ho lŽta.
Tak jak se naätžst’ nenaplnily nžkterŽ naäe obavy ze
äkod, kterŽ jsme póvodnž o‹ek‡vali, tak se naopak postupnž objevila poäkozen’, kter‡ bezprostÞednž po opadnut’ vody nebyla patrn‡. Tak tomu bylo s expozic’ um’stžnou v pÞ’zem’ Muzea MalŽ pevnosti, kter‡ byla vžnov‡na džjin‡m
Policejn’ vžznice praìskŽho gestapa, kter‡ v tomto prostoru
existovala v letech 1940 Ð 1945. Vzl’n‡n’m se voda z póvodn’ch asi 50 centimetró vyäplhala aì do vùäe zhruba jednoho
metru. To si vynutilo zruäen’ expozice a otlu‹en’ om’tek, aby
se zabr‡nilo dalä’ devastaci. Podobnž nebylo patrnŽ poäkozen’ ani v modlitebnž, vytvoÞenŽ ileg‡lnž za v‡lky v jednom
pokra‹ov‡n’ na str. 8
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dokon‹en’ ze str. 8

domž v nynžjä’ DlouhŽ ulici. Vzl’naj’c’ voda zde za‹ala
ohroìovat malovanou vùzdobu a hebrejskŽ n‡pisy. Po konzultaci s pam‡tk‡Þi byla odstranžna doplnžn‡ om’tka, kter‡
byla nas‡kl‡ vodou a n‡slednž bude nutnŽ celù prostor znovu restaurovat. PÞijat‡ opatÞen’ pÞinesla rychlŽ zlepäen’ situace. S restaurov‡n’m n‡stžnnùch maleb se za‹ne jakmile
to po‹as’ dovol’.
Poäkozeny jsou prakticky väechny pÞ’zemn’ m’stnosti
v MalŽ pevnosti i ve mžstž. NepouìitelnŽ jsou väechny
pÞ’zemn’ kancel‡Þe v administrativn’ budovž, v‹etnž archivu, knihovny a fotolaboratoÞe. Nyn’ jiì jsou dokon‹ov‡ny
opravy om’tek a novùch podlah. PÞedpokl‡d‡m, ìe bžhem
jarn’ch mžs’có bude moìnŽ postupnž obnovit ‹innost väech
odbornùch oddžlen’, kterŽ jsou v tŽto budovž situov‡ny.
Podlahy ve väech cel‡ch byly rozebr‡ny, po restaur‡torskŽm
oäetÞen’ budou znovu vr‡ceny na póvodn’ m’sto a pouze nen‡vratnž zni‹en‡ prkna budou nahrazena novùmi. OäetÞeny
budou muset bùt väechny palandy a dalä’ póvodn’ vybaven’ jednotlivùch cel. Celkovù po‹et takto postiìenùch prostor
se bl’ì’ ke tÞem stóm m’stnost’. Jiì jenom z tohoto œdaje zcela jasnž vyplùv‡, ìe n‡prava bude velice dlouh‡ a finan‹nž
n‡ro‹n‡.
Velkùm problŽmem bylo poäkozen’ väech odbornùch
d’len Pam‡tn’ku, coì vùznamnž ovlivËovalo moìnost Þeäit
n‡pravu nžkterùch äkod vlastn’mi silami. Proto takŽ byla
jednou z priorit, kromž samotnŽho vysouäen’, obnova
‹innosti tžchto pracoviäé, oprava strojó a zaÞ’zen’. Nejdóleìitžjä’ bylo zprovoznžn’ restaur‡torskŽ a konzerv‡torskŽ
d’lny, kter‡ byla rovnžì poäkozena povodn’. Na tento projekt jsme z’skali prostÞedky z nžmeckŽ SpolkovŽ kulturn’
nadace, takìe dnes je jiì toto pracoviätž v provozu.
Vùznamnùm zpósobem byly takŽ poäkozeny prostory
vyuì’vanŽ pro vzdžl‡vac’ programy. Byla zni‹ena j’delna
a poäkozena kuchynž v Magdeburskùch kas‡rn‡ch. Tento
provoz se podaÞilo, d’ky mimoÞ‡dnŽmu œsil’ zamžstnancó
Pam‡tn’ku, pomžrnž rychle obnovit, ale bude jeätž tÞeba
obnovit podlahy a n‡bytek v j’delnž. Zni‹eny byly takŽ
kancel‡Þe, ve kterùch pracovali dobrovoln’ci z Nžmecka
a Rakouska. Rozs‡hlŽ äkody vznikly takŽ v novž rekonstruovanŽ ubytovnž na PraìskŽ ulici. PÞ’zem’ a suterŽn
potÞebuj’ zcela novŽ vybaven’, jenom v tžchto prostor‡ch
bude napÞ. nezbytnŽ vymžnit 29 dveÞ’. Ubytovac’ kapacity
musely bùt rovnžì vyuìity pro ubytov‡n’ naäich zamžstnancó, kteÞ’ d’ky povodn’m ztratili stÞechu nad hlavou.
Velk‡ voda väak nebyla jenom obrovskou tragŽdi’,
pósob’c’ velkŽ äkody, ale pÞinesla takŽ nžkterŽ pozitivn’
vžci. Na prvn’m m’stž to je vynikaj’c’ spolupr‡ce s reprezentac’ mžsta. Kvalita vztahó mezi mžstem a Pam‡tn’kem je
nebùval‡. Velkù d’k patÞ’ terez’nskùm hasi‹óm za jejich obžtavost bžhem povodnž i po n’. Podžkov‡n’ patÞ’ i hasi‹óm
z Mostu, kteÞ’ v dobž, kdy nemohli jeätž ‹erpat vodu ve mžstž, vy‹erpali vodu z N‡rodn’ho hÞbitova a n‡slednž i z celŽho pevnostn’ho pÞ’kopu MalŽ pevnosti. Podžkov‡n’ patÞ’
rovnžì policistóm, kteÞ’ jeätž pÞed evakuac’ pom‡hali
zachraËovat umžleck‡ d’la z vùstav, nebo naäim kolegóm
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z Muzea vùchodn’ch ‰ech z Hradce Kr‡lovŽ, z litomžÞickŽ galerie, z N‡rodn’ho muzea. Podžkovat mus’m rovnžì
brig‡dn’kóm z LitomžÞic, kterŽ vedl pan sen‡tor B‡rta,
z Hronova, kterŽ vedla pan’ starostka, brig‡dn’kóm vedenùm
Michalem Franklem nebo skupinž Bejt Simcha, vedenŽ
Sylvou Wittmannovou, kter‡ v Pam‡tn’ku pracovala dokonce nžkolikr‡t. Neocenitelnou pomoc n‡m poskytl pan
Ing. Poävic a dalä’ dobrovoln’ci z Mnichovic. Vùznamn‡
byla pomoc voj‡kó, kteÞ’ v Pam‡tn’ku dŽle neì mžs’c vykon‡vali ty nejtžìä’ pr‡ce a bez nichì by postup prac’ zdaleka
nebyl tak rychlù. Podžkovat mus’m svùm spolupracovn’kóm, kteÞ’ se velice obžtavž pod’leli na z‡chrannùch
prac’ch pÞed velkou vodou i bezprostÞednž po n’. Velkù d’k
patÞ’ i väem, kteÞ’ naäe œsil’ podpoÞili finan‹n’m nebo jinùm
darem. Jejich seznam je dlouhù a bude zveÞejnžn pozdžji.
Je tam mnoho jmen ‹lenó Terez’nskŽ iniciativy, jsou tam
džti z ‹eskùch i nžmeckùch äkol, kteÞ’ mezi sebou vyb’rali
pen’ze, jsou tam jmŽna dalä’ch jednotlivcó i organizac’. Kromž d’kó c’t’m povinnost Þ’ci, ìe nejen j‡, ale i väichni pracovn’ci Pam‡tn’ku Terez’n se c’t’ bùt zav‡z‡ni. Mohu sl’bit,
ìe udžl‡me maximum pro to, aby äkody z loËskŽho srpna
byly co nejdÞ’ve odstranžny.

POVODN• A POMOC ‰LENñM
(I NE‰LENñM) TI
Jak jsme v‡s jiì informovali v minulŽm ‹’sle naäeho
‹asopisu, pÞedsednictvo TI se snaìilo zajistit pomoc pro
väechny pÞeìivä’ holocaustu, kteÞ’ byli poäkozeni povodnžmi v srpnu 2002.
K tomu n‡m byl pÞisl’ben mimoÞ‡dnù grant Claims
Conference (GF 31-6857-7) v celkovŽ vùäi 20.000 USD.
Povodnžmi bylo postiìeno osmn‡ct lid’, z toho dvan‡ct
‹lenó TI. Naä’m hlavn’m pÞ‡n’m bylo pomoci tžmto lidem
co nejdÞ’ve. Proto jsme spolupracovali se ëO v Praze, jej’ì
pracovn’ci provedli u postiìenùch m’stn’ äetÞen’ s pÞibliìnùm vy‹’slen’m äkod na nemovitostech, zaÞ’zen’ bytó v‹etnž osobn’ch vžc’ a zni‹enùch chat.
O rozdžlen’ finan‹n’ch pÞ’spžvkó jednali z‡stupci TI,
ëOP a FëO. Ve tÞech pÞ’padech byl poskytnut finan‹n’
pÞ’spžvek po 100.000,- K‹ (älo o zni‹enŽ nemovitosti),
v pžti pÞ’padech pÞ’spžvek po 50.000,- K‹ (älo o zni‹enŽ
byty), v sedmi pÞ’padech (zni‹enŽ chaty a zvùäenŽ n‡klady na vyt‡pžn’ bytó v nejv’ce postiìenùch oblastech) pÞ’spžvek po 10.000,- K‹ a ve dvou pÞ’padech byl poskytnut
pÞ’spžvek evakuovanùm osob‡m ve vùäi po 5.000,- K‹.
Celkem jsme tak poskytli väem osmn‡cti ‹lenóm TI,
ëOP a FëO, kteÞ’ o pomoc poì‡dali, 900.000,- K‹.
Douf‡me, ìe tyto finan‹n’ prostÞedky pomohly väem
postiìenùm alespoË trochu vynahradit ztr‡ty na majetku
a snad jim pomoc Terez’nskŽ iniciativy dodala i dalä’
s’lu a ìivotn’ el‡n poprat se s novou zatžìk‡vac’ ìivotn’
zkouäkou.
PÞejeme väem mnoho zdrav’.
Vžra Baumov‡,
soci‡lnž zdravotn’ komise
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INTERNETOVƒ STRçNKY

www.holocaust.cz
V ROCE 2002

K

dyì jsme v z‡Þ’ 2001 pro veÞejnost
zpÞ’stupnili vzdžl‡vac’ internetovŽ str‡nky o holocaustu, mohli
jsme se pouze dohadovat o jejich vlivu na
veÞejnost ‹i o tom, jakou budou m’t n‡vätžvnost. Rok 2002 lze proto povaìovat za
prvn’ test jejich fungov‡n’, efektivity a vlivu. Bez pÞeh‡nžn’ lze väak Þ’ci, ìe statistiky
n‡vätžvnosti pÞedstihly naäe o‹ek‡v‡n’.
V roce 2002 rostl po‹et n‡vätžv
ze zhruba 2000 v mžs’ci lednu na zhruba
6000 v prosinci. Celkem si uìivatelŽ
www.holocaust.cz bžhem roku 2002 prohlŽdli zhruba 350 000 jednotlivùch textó
‹i obr‡zkó v celkovŽ velikosti 6,5 GB.
Zhruba dvž tÞetiny n‡vätžvn’kó pÞich‡zej’
z ã‹eskùchÒ domŽn, kolem 5 % ze slovenskùch. Nejvžtä’ z‡jem pochopitelnž byl
o hesla jako Osvžtim ‹i Adolf Hitler, velmi
navätžvovanŽ byly tŽì väechny ‹‡sti džjin
holocaustu, v‹etnž pÞehledu džjin terez’nskŽho ghetta. Je takŽ nepochybnŽ, ìe n‡vätžvn’ci www.holocaust.cz se zaj’mali
o zde uveÞejnžnŽ vzpom’nky pamžtn’kó
a dokumenty k džjin‡m antisemitismu, rasismu a kone‹nŽho Þeäen’.
InternetovŽ str‡nky www.holocaust.cz
jsme bžhem roku pravidelnž aktualizovali,
pokud moìno jednou tùdnž. Kaìdù tùden

jsme takŽ zveÞejËovali novinky tùkaj’c’ se
holocaustu a aktu‡ln’ho džn’, aktualizovali rubriku Zaznamenali jsme v tisku (pÞehled ‹l‡nkó v ‹eskŽm tisku, kterŽ se tùkaly tŽmatu holocaustu, antisemitismu ‹i rasismu). Z‡roveË jsme se snaìili, abychom
kaìdù tùden na www.holocaust.cz uveÞejnili alespoË jeden novù text, dokument,
vzpom’nku ‹i jakùkoli jinù materi‡l. D’ky
intenzivn’ aktualizaci obsahovaly internetovŽ str‡nky www.holocaust.cz na konci
roku 2002 zhruba 850 textó a 350 obr‡zkó.
Z dlouhŽ Þady novž zveÞejnžnùch
materi‡ló bych r‡d zm’nil nžkolik vzpom’nek ìidovskùch a romskùch pamžtn’kó
‹i napÞ’klad mnoìstv’ ‹l‡nkó z ‹eskŽho
tisku dokumentuj’c’ omezov‡n’ pr‡v ìidovskŽho obyvatelstva a projevy antisemitismu
za druhŽ republiky a po okupaci. Nechali
jsme tŽì z nžm‹iny, angli‹tiny nebo francouzätiny pÞeloìit vybranŽ dokumenty
o nacistickŽm antisemitismu a rasismu
a o próbžhu ãkone‹nŽho Þeäen’Ò.
Za velkou prioritu povaìujeme, aby
internetovŽ str‡nky www.holocaust.cz byly
vyuì’v‡ny ve vzdžl‡v‡n’, a to jak ze strany
studentó, tak i u‹iteló. Pro ty v sekci vzdžl‡v‡n’ pÞipravujeme novž pÞ’klady vzorovùch hodin o holocaustu, rasismu, antise-

60. VøRO‰ê
V HRADCI KRçLOVƒ
lub pÞ‡tel Izraele uspoÞ‡dal ve stÞedu 18. prosince
minulŽho roku pietn’ shrom‡ìdžn’ pÞi pÞ’leìitosti
60. vùro‹’ transportó ìidovskùch obyvatel z vùchodn’ch ‰ech a Hradce Kr‡lovŽ do koncentra‹n’ch t‡boró.
Z‡ätitu nad shrom‡ìdžn’m pÞevzal hejtman Kr‡lovŽhradeckŽho kraje ing. Brad’k. Slavnostn’ho shrom‡ìdžn’ byl pÞ’tomen takŽ izraelskù velvyslanec s manìelkou a z‡stupci ëO.
V projevech zaznžlo tŽma transportó z róznùch œhló:
izraelskù velvyslanec pojal tŽma aktu‡lnž, z‡stupce mžsta
historicky a z väeobecnž lidskŽho hlediska. Projev hejtmana na mž zapósobil nejcitlivžji.
Po projevech n‡sledovala kulturn’ ‹‡st Ð veräe hebrejskùch b‡sn’kó pÞednesl Filip Richtrmoc, herec Klicperova
divadla. V hudebn’ ‹‡sti vystoupilo nžkolik umžlcó, kromž
jinùch i dcery Zeno Dost‡la.
Cel‡ akce se konala v aule PF, dÞ’ve Obchodn’ akademie
v Hradci Kr‡lovŽ, kde n‡s v prosinci 1942 registrovali a odkud jsme se s naäimi rane‹ky vydali na n‡draì’.

K

mitismu, netoleranci ‹i napÞ. stereotypech.
V listopadu 2002 jsme www.holocaust.cz
interaktivn’m zpósobem demonstrovali u‹itelóm œ‹astn’c’ch se workshopu o holocaustu v Terez’nž. Vzhledem k tomu, ìe jsme
se setkali s pozitivn’mi ohlasy, stane se tato
interaktivn’ prezentace standardn’ sou‹‡st’
kursó pro u‹itele, kterŽ prob’haj’ nžkolikr‡t
za rok v Praze a v Terez’nž.
Po srpnovùch povodn’ch, kterŽ v‡ìnž
postihly nejvùznamnžjä’ pam‡tn’ky ãkone‹nŽho Þeäen’Ò v ‹eskùch zem’ch, tedy
Pam‡tn’k Terez’n a Pinkasovu synagogu
v Praze, jsme na www.holocaust.cz um’stili
podrobnŽ report‡ìe doplnžnŽ fotografickùm materi‡lem. Tyto texty jsme uveÞejnili
i v angli‹tinž a nžm‹inž a jsme pÞesvžd‹eni,
ìe jsme tak pomohli k z’sk‡v‡n’ prostÞedkó
pro obž pam‡tky, zvl‡ätž väak pro Pam‡tn’k
Terez’n. Naäe zpr‡va o povodËovùch äkod‡ch v Terez’nž byla pÞevzata na Þadž
dalä’ch internetovùch str‡nek, ‹i napÞ.
publikov‡na v posledn’m ‹’sle Dachauer
Hefte.
Provozov‡n’ internetovùch str‡nek
www.holocaust.cz v takovŽm rozsahu by
nebylo moìnŽ bez laskavŽho pÞispžn’ Domu Anny FrankovŽ v Amsterdamu, z jehoì
dotace jsme pokryli vžtäinu vùdajó. Vzhledem k tomu, ìe projekt www.holocaust.cz
byl podstatnž rozä’Þen a do jistŽ m’ry
profesionalizov‡n, bylo jeho praktickŽ
prov‡džn’ pÞeneseno na Institut Terez’nskŽ
iniciativy, kterù disponuje k jeho provozov‡n’ lepä’mi kapacitami.
Michal Frankl

áedes‡t let je dlouh‡ doba, lidsk‡ pamžé se rózn’. V mŽ
je mnoho fragmentó, ale nic souvislŽho. Nen’ to œkaz st‡Þ’,
tak je tomu uì od samŽho konce v‡lky. V Terez’nž si pamatuji, ìe n‡s ubytovali na pódž bùvalŽho Blindenheimu
Ð muìe, ìeny, džti. Na tŽto pódž byly jakŽsi slamn’ky, pÞi
kaìdŽm doäl‡pnut’ se tu v’Þil prach, väude byla zima.
Uli‹ky jsme si džlali t’m, ìe jsme slamn’ky skl‡dali pÞes den
na sebe, aby bylo moìno m’stnost’ proch‡zet.
M‡ dalä’ vzpom’nka se v‡ìe na tv‡Þe naäich bl’zkùch,
kteÞ’ n‡s pÞiäli ãuv’tatÒ v naäem novŽm domovž a podat
informace o tomto mžstž Als ob.
PÞed deseti lety jsme se na podobnŽm shrom‡ìdžn’ takŽ
seäli. Kolik n‡s tehdy bylo a kolik n‡s je dnes? A tak si uvždomuji, ìe bude-li se podobnŽ shrom‡ìdžn’ konat za deset
let, uì nebude pamžtn’kó. To jedinŽ, co minulou dobu pÞipomene, je pam‡tn’k na ìidovskŽm hÞbitovž se jmŽny tžch,
kteÞ’ v letech 1939 Ð 1945 zahynuli.
Snad alespoË ten pam‡tn’k pÞeìije, ìidovskù hÞbitov je
totiì ve velmi neutžäenŽm stavu a den ode dne ch‡tr‡.
Miluna Sieglov‡-Frischmanov‡,
Hradec Kr‡lovŽ
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Vzpom’nka na osvobozen’ koncentra‹n’ho t‡bora Osvžtim
ëO Praha, zastoupen‡ ing. Jel’nkem, a Sen‡t Parlamentu ‰R iniciovaly vzpom’nkovŽ setk‡n’ u pÞ’leìitosti 58. vùro‹’
osvobozen’ Osvžtimi. Tento akt se konal dne 27. 1. 2003 v prostor‡ch Sen‡tu za œ‹asti pÞedsedy Sen‡tu Petra Pitharta,
ministrynž äkolstv’ Petry BuzkovŽ, pÞedsedy SOPV OldÞicha Str‡nskŽho, pÞedsedy ëOP ing. Jel’nka a dalä’ch hostó.
PÞipomenut’ tragŽdie holocaustu se zœ‹astnili rovnžì p‡novŽ Holomek a Róìi‹ka, z‡stupci Romó, jejichì tragickŽ
osudy byly podobnŽ naäim.
Tento den je v nžkterùch zem’ch pÞipom’n‡n jako Den obžt’ holocaustu a boje proti rasismu.
Organiz‡toÞi vzpom’nkovŽho setk‡n’ se domn’vaj’, ìe i v ‰R by se tento den mžl st‡t Dnem pam‡tky obžt’ nacismu.
U Þe‹nickŽho pultu se vystÞ’dali Petr Pithart, Petra Buzkov‡, OldÞich Str‡nskù a z‡stupci Romó. Po kr‡tkŽm programu,
kterù pÞipravily džtskŽ soubory, pÞednesly dvž ì‡kynž ìidovskŽho gymn‡zia text na tŽma holocaust z liter‡rn’ soutžìe
Pam‡tn’ku Terez’n ãJak spolu ì’t na tŽto planetž.Ò Z tohoto velice dojemnŽho textu bylo dobÞe patrno, jak velikù vùznam
m‡ finan‹n’ podpora, kterou my jako Terez’nsk‡ iniciativa poskytujeme äkol‡m v celŽ ‰R.
Milena Proch‡zkov‡

PENZE ZA PRçCI V GHETTECH
V roce 2002 vyäel v Nžmecku novù z‡kon, podle nžhoì mohou ti, kteÞ’ pracovali v ghettech, dostat nžmeckou penzi.
O penzi je tÞeba zaì‡dat do 30. ‹ervna 2003 a bude-li n‡rok
uzn‡n, bude ìadateli penze vyplacena zpžtnž od 1. ‹ervence 1997.
O penzi mohou poì‡dat i nejbliìä’ pozóstal’ (manìelŽ, manìelky).
Pokud bude ì‡dost doru‹ena do nžmeckŽho penzijn’ho œstavu po 30. ‹ervnu 2003, nebude penze vyplacena zpžtnž, ale jen
od doby pod‡n’ ì‡dosti. Penzi je moìno vypl‡cet z Nžmecka i do
zahrani‹’.
ëadatelŽ budou muset splnit Þadu podm’nek, ale je pravdžpodobnŽ, ìe se to bude tùkat väech, kterùm bylo nejmŽnž 14 let
nebo tohoto vžku dos‡hli v dobž pobytu v ghettu. Dóleìit‡ podm’nka takŽ je, aby pr‡ci v ghettu ìadatelŽ vykon‡vali ãdobrovolnžÒ, i kdyì jejich pobyt v ghettu byl nucenù a na pracovn’
m’sto byli leckdy eskortov‡ni ozbrojenou str‡ì’. Jde o pobyt a pr‡ci v ghettech, kter‡ byla v NžmeckŽ Þ’äi nebo na œzem’ patÞ’c’
k NžmeckŽ Þ’äi.
ëadatel m‡ n‡rok na penzi jen tehdy, byla-li jeho pr‡ce zaplacena. Jako ãplacen’Ò bude zÞejmž uzn‡na vùplata v ãghettogeldÒ
nebo prostž za ãstravu a ubytov‡n’Ò v ghettu.
Dalä’ podm’nkou, kter‡ móìe pÞin‡äet pro ìadatele problŽm,
je skute‹nost, ìe pr‡ce, za kterou ìadatel poìaduje penzi, nebyla

odäkodnžna jinak (napÞ’klad Nžmeckùm fondem ãVzpom’nka,
odpovždnost, budoucnostÒ). Dalä’ podm’nkou, kter‡ móìe pro
‹eskŽ ìadatele pÞin‡äet problŽmy, je, ìe jejich pobyt v ghettu se
neprojevil na vùäi penz’ v ‰R.
Obž dvž problematickŽ podm’nky bude pravdžpodobnž moìnŽ vysvžtlit s pomoc’ pr‡vn’kó.
Terez’nsk‡ iniciativa se moìnost’ pÞizn‡n’ nžmeckùch penz’
zabùv‡ od z‡Þ’ 2002 a jedn‡ v tŽto vžci s Bundesverband Information und Beratung der Nationalsozialistischen Verfolgten
v Kol’nž nad Rùnem (obdoba naäeho ‰SBS).
Bundesverband... naäel advok‡tn’ kancel‡Þ v DŸsseldorfu,
kter‡ se specializuje na procesy o odäkodËov‡n’ postiìenùch nacistickùm reìimem.
Terez’nsk‡ iniciativa a Federace ìidovskùch obc’ zajistila
v Praze renomovanou pr‡vn’ kancel‡Þ, kter‡ je ochotna nžmeckŽ
pr‡vn’ kancel‡Þi pom‡hat v argumentaci na z‡kladž vùkladu
‹eskùch soci‡lnž pr‡vn’ch pÞedpisó.
Palmare jednotlivùch ìadateló nžmeckŽ pr‡vn’ kancel‡Þi
bude n‡leìet jen tehdy, budou-li n‡roky na nžmeckou penzi ìadateli pÞizn‡ny. Palmare bude zaplaceno z pÞiznanŽ ‹‡stky a bude
realizov‡no pÞi vùplatž doplatku penze od 1. ‹ervence 1997.
Terez’nsk‡ iniciativa o‹ek‡v‡, ìe Bundesverband zpracuje
instrukt‡ìn’ kn’ìku pro ìadatele. Terez’nsk‡ iniciativa ji d‡ pÞeloìit do ‹eätiny a spolu s dotazn’ky, kterŽ vypracuje nžmeck‡ advok‡tn’ kancel‡Þ, je zaäle väem ‹lenóm TI.
Felix Kolmer

Projekt s pamžtn’ky holocaustu
Na za‹‡tku byla n‡hoda a slovo dalo slovo. A tak se mi prostÞednictv’m mŽho syna dostala do ruky videokazeta s kr‡tkùm, ale velmi zvl‡ätn’m a zaj’mavùm filmem.
Za‹’n‡ vypr‡vžn’m Pavla Str‡nskŽho, vyœséuj’c’m ve vyvraìdžn’ džt’ z rodinnŽho t‡bora v Birkenau. Na to pak
navazuje divadlo mladistvùch hercó s pósobivou alegori’ holocaustu. Autorem tohoto p‡sma je Maxmilian Weingaertner,
kterù pracuje pro dolnosaskou filmovou spole‹nost IRO-Film e.V., s podtitulem Medienpaedagogischer Arbeitskreis des
interkulturellen europ. Jugendfilms. Jde tedy o pedagogicky zamžÞenŽ filmy pro ml‡deì.
Kdyì jsem se panu Weingaertnerovi po zhlŽdnut’ filmu telefonicky ohl‡sila, okamìitž projevil z‡jem o spolupr‡ci
s Terez’nskou iniciativou. V sou‹asnŽ dobž pÞipravuje nato‹en’ dalä’ho filmu s pouìit’m vypr‡vžn’ nžkolika dalä’ch
pamžtn’kó a reakc’ mladùch Nžmcó na kontakt s tžmito lidmi.
Jistž jiì mnoz’ z n‡s svŽ pamžti nat‡‹eli pÞi róznùch pÞ’leìitostech, hlavnž pro dokumenta‹n’ œ‹ely, jako napÞ. pro
ìidovskŽ muzeum a Spielbergovu nadaci. V tomto pÞ’padž by väak mžlo j’t o umžlecky zpracovanù, pÞitom dokument‡rn’
projekt, kterù by mžl pronikat do äirä’ho publika. Tak jen doufejme, ìe se podaÞ’.
Michaela Vidl‡kov‡
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Bazar v Tokiu
V minulŽm ‹’sle jsme psali o Sachiko
Hayashi a jej’ snaze pomoci Terez’nskŽ
iniciativž. Nyn’ n‡m napsala, jak prob’hal
dobro‹innù bazar, kterù uspoÞ‡dala v kvžtin‡Þstv’ svŽ dcery na jednŽ z tokijskùch
ulic...
S pomoc’ pÞ‡tel z’skala nejróznžjä’
vžci ã ...knihy, boty, odžvy, sklenice, keramiku, porcel‡n, hra‹ky, panenky, mùdla,
tuìky, ru‹n’ky...,Ò vyjmenov‡v‡ Sachiko.
S prodejem j’ pom‡hali kamar‡dky
a ì‡ci ze z‡kladn’ äkoly v Yokohamž. K dopisu pÞipojila fotografie pÞ‡tel i prod‡vanùch vžc’. A z’skanùch 100.000 jenó poäle jako pÞ’spžvek pro pr‡ci TI.
UpÞ’mnù d’k, Sachiko!
dl

BOHEMIA MAGICA
‰esk‡ kulturn’ sez—na ve Francii
V r‡mci prezentace ‹eskŽ kultury ve Francii poÞ‡dalo 19. listopadu minulŽho roku Hudebn’ oddžlen’ Arm‡dn’ho muzea v PaÞ’ìi
celodenn’ ãDialog o Terez’nž 1941 Ð 1945.Ò Organiza‹n’ pomoc
poskytlo IzraelskŽ velvyslanectv’ a akci byla pÞ’tomna kulturn’
ataäŽ Ð pan’ Irit Lillian.
Dopoledn’ program patÞil pÞedevä’m profesoróm historie
z paÞ’ìskŽ Sorbony. Jean Claude Allain pÞedn‡äel o expanzi tÞet’
Þ’äe, Antoine Marez o Protektor‡tu ‰echy a Morava a Gerard
Stieg o ghettu Terez’n. PÞedn‡äky doplnilo prom’t‡n’ dokumen-

SêLA LIDSTVê
ZA DRçTY
KONCENTRçKU

K

dyì jsem si v minulŽm ‹’sle naäeho ‹asopisu pÞe‹etla ‹l‡nek
o Otovi Nesvadbovi, nedalo mi
to a takŽ jsem si zavzpom’nala na svój pÞ’chod do Mauthausenu. Mój pÞ’bžh se totiì
velice podob‡ tomu, co popsal Tom Luke,
a proto o nžm p’äi.
PÞijela jsem do mauthausenskŽho t‡bora po strastiplnŽ cestž z ãaussenl‡gru FreibergÒ (pobo‹ka koncentra‹n’ho t‡bora
FlossenbŸrg) s tžìkùm komplikovanùm
z‡nžtem stÞedn’ho ucha koncem dubna
1945. Polskù lŽkaÞ, kterù mž pozdž ve‹er

t‡rn’ho filmu o zaloìen’ mžsta Terez’n a dalä’ho n‡m zn‡mŽho
filmu Der FŸhrer schenkt den Juden eine Stadt, kterù poslouìil
nacistickŽ propagandž. Dopoledn’ program uzavÞela m‡ polemika o nepravdivŽm obsahu filmu a vzpom’nka na hudebn’ a kulturn’ ìivot v Terez’nž.
Z‡jem poslucha‹ó byl velikù a ‹etnŽ dotazy pÞes‡hly ‹asovù
limit dopoledn’ho programu.
Po kr‡tkŽ pÞest‡vce uvedl dr. David Bloch, profesor hudebn’
vždy Univerzity v Tel Avivu a Þeditel Terez’n Music Memorial
Project, film BBC Hudba v Terez’nž z roku 1993.
Vùznamnou kulturnž politickou ud‡lost ‰eskŽ kulturn’ sez—ny
v PaÞ’ìi uzavÞel pianista Radoslav Kvapil koncertem ze skladeb
Anton’na DvoÞ‡ka a Viktora Ullmanna.
Anna Hanusov‡, Brno

uvidžl, Þekl, ìe se m‡m hl‡sit r‡no, jestli se
toho r‡na doìiju. Ale mne to r‡no potkalo
ätžst’. Dostala jsem se do rukou vžznžnŽho
profesora chirurgie z Brna, pana Dr. Josefa
Podlahy, o kterŽm se pr‡vž ve svŽ vzpom’nce zmiËuje Tom Luke. Pan profesor
mi vysvžtlil, ìe mi provede trepanaci ucha,
neboé ta jedin‡ mž zachr‡n’. PÞi pÞ’pravž
na operaci si se mnou pov’dal a ujiäéoval
mž, ìe za p‡r dn’ budeme osvobozeni a ìe
se vr‡t’m domó. To se takŽ splnilo. Nemus’m asi ani pÞipom’nat, s jakou vdž‹nost’
na svŽho zachr‡nce vzpom’n‡m.
Ale nebyli to jen tito dva vybran’ spoluvžzËovŽ, Ota Nesvadba a prof. Podlaha, kterùm mnohù z n‡s vdž‹’ za ìivot. Jeden mój
zn‡mù z Mauthausenu, Jan Vanžk, mi vypr‡vžl tuto m‡lo zn‡mou historku z tzv. ãrus-

senl‡gruÒ, kde byl pracovn’kem nemocni‹n’ho person‡lu. (ãRussenl‡grÒ v Mauthausenu byl rev’r-nemocnice.) Cituji: ãAsi
za‹‡tkem dubna 1945 bylo v Mauthausenu
naÞ’zeno, aby ëidŽ nedost‡vali j’st. Tak jsme
se vzbouÞili, ìe nebudeme pom‡hat vraìdit
lidi, kterùm m‡me pom‡hat. A tak jsme na
naäem bloku v rev’ru dali vùpovž“, v ‹ele
s MUDr. átichem a dalä’mi kamar‡dy i j‡.
Protoìe jsme se takto vzbouÞili, byli jsme
pÞeloìeni. Kdyby to bylo v dÞ’vžjä’ dobž, dopadlo by to s n‡mi hóÞ.Ò (Mauthausen byl
osvobozen 5. kvžtna.)
Mysl’m, ìe je dobrŽ, ìe jeätž tolik let po
v‡lce je n‡m dopÞ‡no pÞipomenout state‹nost lid’, kteÞ’ n‡m pomohli a nejsou jiì
mezi n‡mi.
Eva átichov‡

Brundib‡r po 60 letech
Dne 23. z‡Þ’ 2003 uplyne 60 let od premiŽry Brundib‡ra v Terez’nž. Pam‡tn’k Terez’n pÞipravuje na tento den
setk‡n’ bùvalùch œ‹inkuj’c’ch i publika. A samozÞejmž i pÞedstaven’ Brundib‡ra. Dalä’ podrobnosti pÞineseme
v pÞ’ät’m ‹’sle naäeho ‹asopisu.
dl
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STIPENDIUM
RAPHAELA SOMMERA

N

a podzim 2001, po ukon‹en’
œspžänŽho turnŽ po Izraeli, n‡hle
zemÞel violoncellista Raphael
Sommer. Terez’nskŽ džti ho znaly jeätž pod
jeho póvodn’m rodnùm jmŽnem átžp‡n
átžpka. Narodil se v Praze v roce 1937.
ëivù, vž‹nž neposednù kluk s velikùm
hudebn’m nad‡n’m, kterù uì od ‹tyÞ let
hr‡l na klav’r klasickou hudbu. Do Terez’na byla rodina deportov‡na v ‹ervnu 1943.
Otec zahynul v Dachau. átžpka pÞeìil
v Terez’nž spole‹nž se svou matkou,
klav’rn’ virtuoskou Alic’ Sommerovou Ð
Herzovou, kter‡ dosud, tŽmžÞ stolet‡, ìije
v Londùnž.
Teprve po v‡lce pÞeäel z klav’ru na
violoncello. Studoval nejprve u profesora
S‡dla, po vystžhov‡n’ do Izraele na Rubinovž akademii v JeruzalŽmž a potŽ i na
PaÞ’ìskŽ konzervatoÞi. Koncertoval v mnoha zem’ch a z’skal si mezin‡rodn’ reputaci.
Kromž koncertn’ ‹innosti se vžnoval i ‹innosti pedagogickŽ, od roku 1967 na Kr‡lovskŽ hudebn’ koleji v Manchesteru a od
roku 1989 na Hudebn’ a divadeln’ äkole
v Londùnž. Po roce 1989 koncertoval v Praze v r‡mci Dnó ìidovskŽ kultury.
Jeho ìena Genevieve Sommerov‡ po
jeho smrti zaloìila na jeho pam‡tku studijn’ stipendium vìdy pro jednoho nadanŽho violoncellistu z Anglie, Francie nebo
Izraele (tj. ze zem’, kde nejv’ce pósobil)
a poÞ‡d‡, sama rovnžì cellistka, s jeho bùvalùmi pÞ‡teli a kolegy pamžtn’ koncerty.
Michaela Vidl‡kov‡

KNêëKA
NA JEDEN VE‰ER
Je to tak. Kn’ìka, o kterŽ v‡m chci povždžt, je œtl‡, ale bohat‡ svùm obsahem.
Vezmete ji, za‹nete ‹’st a neodloì’te ji, dokud nedo‹tete posledn’ str‡nku. Zaujme
v‡s nejen svùm zpósobem pod‡n’, ale
i mravn’m n‡bojem a kr‡snou ‹eätinou. Je
to spole‹nŽ d’lo bratÞ’ Fischló, z nichì
starä’ Viktor Fischl proìil v‡le‹nŽ obdob’
v exilu ve VelkŽ Brit‡nii a mladä’ Pavel
Fischl jako vžzeË v nacistickùch koncentra‹n’ch t‡borech. Oba jsou skvžl’
vypravž‹i. Uì’vaj’ jazyk, s jakùm se dnes
v literatuÞe setk‡te uì jen zÞ’dka. Posu“te
sami: ãMusel jsem proj’t procedurou, kter‡ ‹ekala kaìdŽho navr‡tilce. NalŽzt byt
a shledat nejnutnžjä’, co zóstalo u pÞ‡tel
a zn‡mùch, p’dit se dókladnž, ale marnž

po rodinž, znovu nav‡zat starŽ styky, pokud z nich zóstaly aspoË tÞ‡sni‹ky, zjistit,
co väechno se stalo za mŽ nepÞ’tomnosti,
co jsem zmeäkal a o ‹em jsem pÞece musel
vždžt, mžl-li jsem aspoË trochu porozumžt
tomu, co se te“ džlo kolem mne.Ò
A to nejdóleìitžjä’ nakonec, abyste si
kn’ìku mohli obstarat a za‹’st se. Titul
knihy zn’ ãTrojpov’dka o dluz’chÒ a jej’
prvn’ vyd‡n’ vyälo v roce 2002 v nakladatelstv’ Garamond v Praze.
Eva átichov‡

VERFEMTE MUSIK
Schwerin 2. Ð 6. 10. 2002
Dny zak‡zanŽ hudby svùm vùznamem
pÞekro‹ily hranice spolkovŽ zemž PomoÞansko Ð Meklenbursko. Koncerty, vùstavy a pÞedn‡äky s vysokou n‡vätžvnost’ Ð
pÞipravenŽ a interpretovanŽ osobnostmi
mezin‡rodn’ho vùznamu v‹etnž bùvalùch

terez’nskùch vžzËó Ð nab’zely pou‹en’
z historie holocaustu a hlubokŽ z‡ìitky
z hudby pron‡sledovanùch skladateló.
Celù projekt byl podporov‡n zemskou
vl‡dou, nžmeckùmi institucemi, Pam‡tn’kem Terez’n, Terezin Music Memorial
Project a mezin‡rodn’ organizac’ Jeunesses Musicales.
Z rozmanitŽho programu, o kterŽm
pravidelnž informovala nžmeck‡ televize
a rozhlas, zaujala vùstava ãTheresienstadt
KonvolutÒ z tvorby terez’nskùch mal’Þó
a doplnžn‡ dokumenty o Viktoru Ullmannovi. 54 kreseb ukrytùch v knihovnž
ghetta a dvž stejn‡ alba prominentó naäla
a ukryla na bezpe‹nŽm m’stž v kvžtnu
1945 Kathe Starke, kter‡ pÞijela do Terez’na posledn’m transportem z Hamburku
v roce 1943. Kniha obsahuje registra‹n’
karty s osobn’mi daty osobnost’ evropskoìidovskŽ kultury, kter‡ byla v koncentra‹n’ch t‡borech z‡mžrnž ni‹ena.
Hudebn’ vždec dr. David Bloch
z Izraele na œvod koncertu z klav’rn’ch
pokra‹ov‡n’ na str. 13
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skladeb terez’nskùch skladateló hovoÞil
o hudbž v Terez’nž. Skvžlùm interpretem
skladeb G. Kleina, Z. Schula, P. Haase
a V. Ullmanna byl Alan Sternfield, profesor JeruzalŽmskŽ akademie pro hudbu.
Dr. Thomas Mandl nab’dl äirä’ pohled
na problŽm holocaustu pÞedn‡äkou ãTerez’n Ð vùzva Ð historie Ð psychologieÒ.
Vùznamnou ud‡lost’ byl Ve‹er ‹ten’
z vybranùch ‹‡st’ Terez’nskŽho den’ku
Helgy Kinsky-PollakovŽ. V upravenŽ
podobž s hudbou a zpžvy od Hannelore
Wonschik stÞ’davž ‹etla sama autorka
a herci SchwerinskŽho divadla. Silnùm
dojmem zapósobilo pÞe‹ten’ dopisu, kterù
Helga pÞed 67 lety poslala otci z karantŽny
po n‡vratu do Terez’na v dubnu 1945.
DlouhŽ ticho a osobn’ podžkov‡n’ autorce
znamenaly v’ce neì bouÞlivŽ ovace.
Dr. Gottfried Wagner, pravnuk Richarda Wagnera, opern’ reìisŽr a spisovatel, ve
svŽ pÞedn‡äce ãKreativita, svžtovŽ džjiny
a ìidovsk‡ identitaÒ hovoÞil o vùznamu
skladatele Kurta Weilla pro hudebn’ divadlo 20. stolet’. Dr. Wagner zaloìil skupinu
Dialogu mezi potomky obžt’ holocaustu
a nacismu, je ‹astùm pÞedn‡äej’c’m hostem v Izraeli a spolupracuje s Bejt Terez’n.
Odv‡ìil se veÞejnž hovoÞit o nacistickŽm
smùälen’ R. Wagnera a pÞ‡telstv’ svŽ
rodiny s Adolfem Hitlerem. Ztratil t’m
moìnost pÞevz’t po svŽm otci veden’ WagnerovskŽho festivalu v Beyrouthu a pod’l
na rodinnŽm majetku.
Dr. Barbara Zeisl-Schoenberg n‡s sezn‡mila s osudy rakouskùch emigrantó
v Los Angeles v letech 1933-1950.
Koncert p’sn’ Erica Zeisla s interprety
Christfriedem Bierbachem a pianistkou
Frederike Haufe byl pÞ’jemnùm objevem.
Kromž akc’, o kterùch jsem se zm’nila,
prob’haly soubžìnž dalä’. NapÞ. druh‡
N‡rodn’ soutžì v interpretaci zak‡zanùch
skladeb v oboru zpžv, housle, klav’r
a dechovŽ n‡stroje. Potžäuj’c’ byl z‡jem
studentó hudebn’ch akademi’ i nositeló
mezin‡rodn’ch cen o skladby a tžìkou
dobu, ve kterŽ byly vytvoÞeny. Tato skute‹nost d‡v‡ nadžji v lepä’ a tolerantnžjä’
novŽ generace mladùch hudebn’kó. ‰tvrtŽ
mezin‡rodn’ mistrovskŽ kurzy, vedenŽ
osobnostmi jako Edith Kraus, Emilie
Berensen a Alan Sternfield z Izraele, pÞil‡kaly mladŽ studenty z ‰ech, Nžmecka,
Polska, Izraele a D‡nska. S nadäen’m
a œctou byla pÞiv’t‡na Edith Kraus (nar.
1913), kter‡ zav’tala do Nžmecka poprvŽ
po skon‹en’ v‡lky. Uì v Terez’nž, kam pÞiäla v roce 1942, zaujala svùmi vynikaj’c’mi klav’rn’mi koncerty. Byla zasvžcenou
a vžtäinou takŽ prvn’ interpretkou klav’rn’ch skladeb komponovanùch v Terez’nž.
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Na sn’mku zleva: Edith Kraus, Gottfried Wagner, Barbara Zeisl-Schoenberg a Anna
Hanusov‡
Po v‡lce se zamžÞila na propagaci skladeb
terez’nskùch skladateló a pÞed‡v‡n’ interpreta‹n’ch zkuäenost’. PÞ’kladem jsou jej’
nahr‡vky na CD.
Podžkov‡n’ a uzn‡n’ patÞ’ zejmŽna Þediteli konzervatoÞe Volkeru Ahmelsovi

a väem, kteÞ’ se zaslouìili o pÞ‡telskou atmosfŽru a dokonalou organizaci. D’ky
Schwerinu bude dÞ’ve zak‡zan‡ hudba
d‡le ì’t, pÞipom’nat spole‹nou, byé t’ìivou
minulost, a pÞisp’vat ke kulturn’mu i mor‡ln’mu povznesen’. Anna Hanusov‡

CHLAPEC
SNêCê ZA HRADBAMI GHETTA O VESMêRU
Izraelskù astronaut si vzal na cestu do kosmu fantaskn’ kresbu
Petra Ginze (1928-1944)

P

odle norimberskùch z‡konó byli Ota a Marie Ginzovi, bydl’c’ ve St‡rkovž
ulici u praìskŽho Denisova n‡draì’, tzv. ãsm’äenŽÒ manìelstv’. Jejich džti
Petr a Eva a nakonec Ota s‡m byli proto odvlŽk‡ni do Terez’na postupnž.
Jako prvn’ musel po dovräen’ svùch ‹trn‡cti let nastoupit do transportu v Þ’jnu 1942
Petr. Ûekl tehdy: ãNepla‹, maminko, neboj se o mne, j‡ se ti vr‡t’m.Ò
PÞed Terez’nem byl Petr jako väichni kluci, ale pÞece i jinù. V‡änivù ‹ten‡Þ, okouzlenù vždecko-fantastickùmi vizemi Julese Verna. Uì tenkr‡t si psal a ilustroval malŽ pov’dky i dva dobrodruìnŽ rom‡ny, kterŽ nazval DobyvatelŽ a N‡vätžva z pravžku. Tato ran‡ d’lka jiì pÞesahuj’ r‡mec jen džtskŽho vn’m‡n’ svžta v ur‹itŽ aktualizaci i vžcnosti nads‡zky, v z‡jmu o vùtvarnŽ techniky. Kdyì bylo ìidovskùm džtem
v roce 1941 zak‡z‡no chodit do äkoly, odch‡zel Petr ‹asto z domova na dlouhŽ proch‡zky. Nžkdy pÞitom skrùval aktovkou potupnou ìlutou hvžzdu. Nejradžji se toulal jako osamocenù snivec á‡rkou. Pom‡hal lidem zaÞazenùm do transportu
nosit zavazadla, nau‹il se ‹istit a opravovat psac’ stroje pro ëidovskou obec.
V Terez’nž se Petr dostal na ãJedni‹kuÒ v L 417. Z podnžtu Valtra Eisingera tam
pr‡vž vznikala chlapeck‡ samospr‡va. Petr k n’ pÞispžl zaloìen’m ileg‡ln’ho
‹asopisu Vedem. Ten pak vych‡zel tùdnž, v jedinŽm exempl‡Þi, od prosince 1942 do
konce ‹ervence 1944. Stal se z‡hy popul‡rn’, hlavnž mezi osobnostmi terez’nskŽ
vžzeËskŽ kultury. PravidelnŽho p‡te‹n’ho pÞed‹’t‡n’ Vedem se zœ‹astËovali Josef
Taussig, Bruno Zwicker, Josef Stiassny, ale pÞich‡zeli i Gustav Schorsch, Hans
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G. Adler, Karel Pol‡‹ek, Nora Fried Ð prostor u kamen ãdomovaÒ 1 byl obvykle
zaplnžn stoj’c’mi hosty. Zaj’mali se o mladŽ autory, pÞiv‡džl je väak i pocit, ìe budou
na chv’li u ne‹ekanŽho a nalŽhavŽho duchovn’ho zdroje, v l‡gru tak vz‡cnŽho. Velkù
astrolog, j’mì je osud, tady sestavil pÞ’znivou konstelaci hvžzd, umoìnil setk‡n’ talentó, kterŽ se na str‡nk‡ch Vedem, bohuìel zpravidla naposledy, probudily a zaz‡Þily. Za
väechny sta‹’ pÞipomenout veräe ‹trn‡ctiletŽho b‡sn’ka Hanuäe Hachenburga. Nadto je
Vedem mnohdy jedinùm autentickùm svždectv’m o ud‡lostech v ghettu. Väech jeho 800
stran se z‡zrakem zachovalo, jsou uloìeny v Pam‡tn’ku Terez’n.
Petr Ginz tedy dok‡zal zredigovat n‡ro‹nŽ a ì‡nrovž vyv‡ìenŽ noviny. Jeho vlastn’
po‹etnŽ pÞ’spžvky zahrnuj’ zpravodajstv’, report‡ìe, œvahy, veräe, ale takŽ romantickŽ
pÞ’bžhy, seri‡ly i kresby, akvarely ‹i linoryty, a to jak ilustra‹n’ ‹i dokument‡rn’ pova-

Prvn’ izraelskù kosmonaut plk. Ilan Ramon

Petr Ginz, pravdžpodobnž v roce 1940 v Praze
hy, tak i zcela volnŽ imaginace. Zrcadl’ se v nich dvž ned’lnŽ sloìky Ginzovy osobnosti: racion‡ln’ tv‡Þ redaktora a koment‡tora i sniv‡ duäe chlapce, touì’c’ uniknout z terez’nskŽho l‡gru do zvouc’ho tajuplnŽho svžta.
Pr‡ce na Vedem byla opravdu nekone‹n‡, ale Petr neztr‡cel odvahu ani humor.
OpatÞoval si nav’c ve vžzeËskŽ knihovnž podklady ke studiu džjepisu, zemžpisu,
sociologie, angli‹tiny, stenografie a litografie, vytv‡Þel akvarely a kresby z terez’nskŽ
ho prostÞed’, u‹il se kreslit u vynikaj’c’ rakouskŽ vùtvarnice Friedl Dicker-BrandeisovŽ. Fantaskn’ pohled z mžs’ce na naäi planetu Zemi vznikl moìn‡ jeätž v Praze pÞed
Petrovou deportac’ do ghetta. Prvn’ izraelskù astronaut Ilan Ramon se rozhodl vz’t tuto kresbu, kter‡ je vystavena v souboru 120 Petrovùch prac’ v izraelskŽm Pam‡tn’ku
Jad Vaäem, na cestu do vesm’ru.
Aì se taj’ dech, jak jeätž dnes, po äedes‡ti letech, pósob’ kresba sou‹asnùm vùtvarnùm vùrazem, ozvl‡ätnžnùm jakoby surrealistickùm, magickùm pÞ’zvukem. Vù‹nžlky
mžs’‹n’ho povrchu jsou Ð podle autorovy snad naivn’, ale j’mavŽ pÞedstavy Ð zformov‡ny zemskou gravitac’. Trochu pÞipom’naj’ organickŽ tvary, jakŽsi ruce, kterŽ se
vztahuj’ k dalekŽ Zemi, zd‡ se, ìe s prosbou, nebo vùstrahou? Tato kresba obr‡ì’ nejen
verneovskou fantazii, ale i Petrovu duäi.
TÞeba nžkdo nam’tne, ìe bychom nemžli do tvór‹’ch pokusó ‹trn‡ctiletŽho chlapce Petr Ginz: Pohled z Mžs’ce na planetu
vkl‡dat filozofickù podtext. Ale vìdyé uì dvan‡ctiletù Petr napÞ’klad ve svŽm verne- Zemi, kolem roku 1942, kresba tuìkou,
ovskŽm rom‡nu ãN‡vätžva z pravžkuÒ l’‹’ skupinu lid’, vytv‡Þej’c’ch obrovskŽho tuä’, ätžtcem, 14,5 x 21 cm
jeätžra, jehoì pomoc’ chtžj’ ovl‡dnout Afriku. Obluda neodbytnž pÞipom’n‡ Hitlera.
Nebo zase protagonista Petrovy romantickŽ pov’dky ãBl‡znivù AugustÒ, zveÞejnžnŽ ve Vedem, je n‡moÞn’k, povaìovanù za bl‡zna.
Jen mladù plav‹’k Petr mu vžÞ’. ëivot je v pov’dce pÞipodobnžn svžtlu sv’‹ky, o nžì si poäetil’ kom‡Þi p‡l’ kÞ’dla. Text kon‹’ vžtami:
ãOproätžn’.Ò äeptal August. NapÞ’mil ruku a vrhl sv’t’c’ plamen sirky do bedny prachu.
A m’stnost se rozsv’tila nesm’rnùm jasem a v ohni vùbuchu uzÞel Petr z‡svit VelkŽho splynut’.
28. z‡Þ’ 1944 byl Petr Ginz odvle‹en z Terez’na do Birkenau, kde byl zavraìdžn v plynovŽ komoÞe. Jeho rodi‹e i sestra Eva se
po v‡lce usadili v Izraeli. Kosmickù let s Petrovou kresbou byl odstartov‡n 16. ledna 2003 z mysu Canaveral na Floridž. Raketopl‡n
Columbia se 2 ìenami a 5 muìi na palubž po 16 dnech Ð 1. œnora 2003 Ð kr‡tce pÞed pÞist‡n’m havaroval. Jeho pos‡dka zahynula.
Tato tragŽdie vnesla hlubokù smutek do Spojenùch st‡tó americkùch, Izraele a celŽho svžta.
JiÞ’ Kotou‹
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Str‡nku pÞipravila A. L.
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OSUD JEDNƒ ëIDOVSKƒ RODINY
v nžkolika datech a fotografi’ch a jednŽ dopisnici
Anna Pernerov‡, roz. Schulzov‡, nar. 21. 3. 1887.
1943 zat‹ena, vžznžna v Praze, v Terez’nž na MalŽ pevnosti a v Osvžtimi, kde 27. 11. 1943 zahynula.

Ing. Walter Perner, nar. 21. 7. 1885.
1943 zat‹en, vžznžn v Praze, v Terez’nž na MalŽ pevnosti a v Osvžtimi, kde 19. 8. 1943 zahynul.

Kamila Pernerov‡, nar. 20. 5. 1926.
Do Terez’na transportem De 15. 7. 1943,
Do Osvžtimi transportem Er 16. 10. 1944 Ð zahynula.

Pavel Perner, nar. 19. 4. 1923.
Do Terez’na transportem De 15. 7. 1943,
Do Osvžtimi transportem Er 16. 10. 1944 Ð zahynul.

S džtmi Pavlem a Kamilou (asi polovina 30. let)
Anna Schulzov‡ asi devaten‡ctilet‡

SËatek s ing. Waltrem Pernerem

Dopisnice z MalŽ pevnosti Ð posledn’ zn‡mka ìivota

Mil‡ pan’ Lori!
Bu“te tak laskav‡ a vyÞi“te matce a VžÞe, ìe jsem zdr‡va. Pavl’‹ka
a Mimuäku vroucnž l’b‡m. TakŽ za Waltra, je-li to moìnŽ, pros’m o bochn’k chleba, mùdlo, marmel‡du, hoÞ‹ici nebo nžco podobnŽho. PÞedem
mój nejsrde‹nžjä’ d’k, Bóh V‡m zaplaé!
11. VIII. 1943
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SETKçNê S PÛêTELKYNê Z D•TSTVê

A

ì po pólnoci, po n‡vratu domó, zap’n‡m telefonn’ z‡znamn’k. Mezi nžkolika zn‡mùmi hlasy se ozùv‡ takŽ
jeden nezn‡mù Ð ìenskù hlas, ‹istù a jasnù: ãEvo, tady
je tv‡ spoluìa‹ka a kamar‡dka z džtstv’ Ð Alena. Po v‡lce mi
Þekli, ìe z vaä’ rodiny nikdo nepÞeìil. Te“ jsem ale v terez’nskŽ
knihovnž objevila tvou kn’ìku a hned jsem tž z n’ poznala. A tvoje telefonn’ ‹’slo mi naäel vnuk. To moje je... Zavol‡m tž znova.Ò
S telefonem v ruce used‡m do kÞesla a pÞed o‹ima mi tancuje
malù kulatù obli‹ej, rovnŽ kr‡tkŽ kaätanovŽ vlasy, hnždŽ vä’mavŽ
a zkoumavŽ o‹i. A taky kraj’ce chleba s hus’m s‡dlem. M‡m hroznou chué zavolat zpžt, ale je pÞece pólnoc. Ostatnž uplynulo tolik
let, ìe tžch nžkolik hodin uì mohu po‹kat.
Kone‹nž je tu novù den a j‡ hned r‡no vol‡m.
ã... Aleno, jsi to opravdu ty?Ò
ãEvo,Ò ozve se ze sluch‡tka, ãnem‡ä cestu do Terez’na? J‡
totiì bydl’m v Bohuäovic’ch.Ò
... To snad nen’ moìnŽ! Zrovna Terez’n!
Slyä’m, jak Alena se dohaduje se ‹leny svŽ rodiny, a dov’d‡m
se, ìe ji mohou pÞivŽzt do Prahy. Tedy hned z’tra? Ano, ve tÞi
u mne. Tak jednoduäe, tak prostž se nav‡zalo to, co pÞed äedes‡ti
lety bylo n‡silnž pÞetrìeno.
DruhŽho dne odpoledne Alena pÞich‡z’ a j‡ hned c’t’m, ìe pouto naäeho pÞ‡telstv’ nezmizelo, ìe trv‡. Se ä‡lky k‡vy sed’me
naproti sobž, o‹i se n‡m lesknou, ale usm’v‡me se.
ãAleno, pov’dej, na co se pamatujeä? JakŽ to bylo tenkr‡t
u n‡s?Ò
ãKr‡snž bylo u v‡s. Vzpom’n‡m na zasklenou terasu, kde jste
v lŽtž obždvali. Na stole st‡val dìb‡n s vodou a to se mi hroznž
l’bilo. U n‡s doma se älo prostž se sklenic’ k vodovodu.Ò
Hlt‡m jej’ slova, neboé pro mne maj’ vžtä’ vùznam neì jen
jako vzpom’nky, potvrzuj’ mi ãnžcoÒ, to ur‹itŽ malŽ ãnžcoÒ, kterŽ mž neust‡le prov‡z’.
ãTvoje maminka,Ò pokra‹uje Alena, ãn‡m tenkŽ kraj’ce
chleba mazala s‡dlem a j‡ pak doma Þ’kala moj’ mamince, ty mi
d‡v‡ä dycky takovej hipanec, to pan’ Levitov‡ kr‡j’ tenkù kraj’‹ky a namaìe je tlustž, a u n‡s je to obr‡cenž! Ð Taky jsem mžla
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hroznž r‡da tvùho t‡tu. Byl takovù feä‡k, a na ten vùbuch v laboratoÞi si taky pamatuju.Ò
Tak Alena potvrzuje moje vzpom’nky, o kterùch cel‡ lŽta pochybuji, zda nejsou jen vùplodem mŽ džtskŽ fantazie.
ãA ten alt‡nek v zahradž, obrostlù róìemi, tam jsme si v lŽtž
uìily, mžly jsme tam panenky. A nžkdy jsme dostaly i zmrzlinu.
Ti lidŽ, co tam bydl’ te“, postavili na tom m’stž gar‡ì.Ò
Ano, takŽ jsem to pÞed ‹asem vidžla, kdyì jsem äla tou
ulic’ kolem naäeho d‡vno ztracenŽho domu. Ale vìdyé je to jedno, mysl’m si, z mŽho ìivota pÞece odeälo tolik vžc’, nejen onen
alt‡nek. Druhou myälenku Þ’k‡m nahlas: ãV’ä, aé je tam, co chce,
pro n‡s zóstane alt‡nek alt‡nkem. Jejich gar‡ì nen’ naäe vžc. Ani
n‡ä ìivot.Ò
Alena po chv’li vypr‡v’ d‡l: ãJednou pozvala tvoje maminka
moji maminku na n‡vätžvu, bylo to kr‡tce potŽ, co se narodil mój
bratr, maminka ho k v‡m pÞivezla v ko‹‡rku.Ò Ano, takŽ si na tu
n‡vätžvu pamatuji a mysl’m, ìe jsem Alenž bratÞ’‹ka z‡vidžla. Ale
dnes jsem r‡da, ìe jsem ì‡dnŽho nemžla, jeho ìivot by byl skon‹il v Osvžtimi.
ãV koutž zahrady st‡lo pžt jehli‹natùch stromó a to byl n‡ä
les,Ò pokra‹uje Alena. ãByl pro n‡s hlubokù a tajemnù, tvoje
maminka n‡m dala odloìenŽ äaty ze svŽ kr‡snŽ garderoby a my
jsme se pÞevlŽkaly za lesn’ v’ly.Ò Alena se na chvilku odml‹’,
d’v‡ se stranou, a pak dopov’: ãAì jedno odpoledne, kdyì jsem
k v‡m pÞiäla, se u v‡s balilo, ve vile byli nžjac’ ciz’ muìi, hr‡t jsme
si nemohly, tak jsem äla domó. A kdyì jsem pÞiäla za p‡r dn’,
byla br‡na do zahrady zam‹en‡ a dveÞe pÞelepenŽ hnždou p‡skou.
Nech‡pala jsem, kam jste se podžli. Rodi‹e mi Þekli, ìe jste se
pÞestžhovali. Nžjakù ‹as se mi po v‡s moc stùskalo. Po v‡lce jsem
se byla nžkolikr‡t pod’vat, jestli nejste zp‡tky, jestli na stole zase
nestoj’ dìb‡n s vodou. Pak jsme se ze Straänic odstžhovali do
Dž‹’na.Ò
... Jak‡ dalä’ n‡hoda! J‡ jsem se v Dž‹’nž narodila!
Takìe praìskŽ Straänice, Terez’n, Dž‹’n Ð v tžchto m’stech se
naäe ìivoty zvl‡ätn’m zpósobem protnuly. Od naäeho posledn’ho
setk‡n’ uplynulo v’ce neì äedes‡t let, a te“, v tomto deätivŽm odpoledni, jsme jako by vzkÞ’sily ty d‡vnŽ slasti i strasti, tu hoÞkosladkou vóni d‡vnùch let.
Eva Erbenov‡

Podan‡ ruka jako mor‡ln’ v’tžzstv’?
Jako vìdy mne n‡ä ‹asopis velmi zaujal a džkuji za jeho pos’l‡n’. Do novin nebo do ‹asopisu p’äu velmi zÞ’dka,
ale ‹l‡nek Pavla Str‡nskŽho (Terez’nsk‡ iniciativa ‹. 23, str. 6 a 7 Ð pozn. redakce) m‡m st‡le na mysli a nut’ mž k reakci.
Nejen j‡ s‡m, ale i Þada mùch zn‡mùch, s nimiì jsme o tom mluvili, byli zdžäeni, ìe pod‡n’ ruky eses‡kovi povaìuje autor za mor‡ln’ v’tžzstv’. Je si pan Str‡nskù vždom toho, ìe ruka eses‡ka byla pln‡ naä’ krve? Nebyl si mladù eses‡k koncem v‡lky vždom, co je
SS? Do tŽto organizace jistž vstupoval dobrovolnž. A jak v’ p. Str‡nskù zda tam slouìil p‡r dnó ‹i mžs’có? Mohl bych ps‡t v’c, ale nechci se roz‹ilovat.
Frank H. Schiller, Los Angeles, California

Podžkov‡n’
A‹koliv nejsem ‹lenem Terez’nskŽ iniciativy (jsem ‹lenem ëO Olomouc), r‡d bych prostÞednictv’m vaäeho ‹asopisu podžkoval ‹lenóm ëO Olomouc, pÞedevä’m pan’ áéastnŽ, pan’ SmŽkalovŽ, panu Deutschovi a MUDr. Pau‹kovi za neväedn’ a neoby‹ejnou pomoc.
Svùm z‡jmem se snaì’ zm’rnit mŽ utrpen’ a zdravotn’ postiìen’. Džkuji za laskavost, souc’tžn’ a lidskost.
V minulŽm roce jsem onemocnžl z‡vaìnou chorobou, kter‡ mi vùraznž omezuje chózi i pohyb rukou. Byl jsem hospitalizov‡n na neurologickŽ klinice FN v Olomouci a v nejbliìä’ dobž m‡m j’t na vyäetÞen’ s moìnou hospitalizac’ na neurologickŽ klinice FN v Motole.
OldÞich Malina, Mohelnice
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TAKY NAKONEC PODANç RUKA
talo se na sklonku minulŽho roku
v nžmeckŽm mžstž Kempen, kam
mž pozvala m’stn’ univerzita.
Mžla jsem tam pÞedn‡äet nejen studentóm, ale i dospžlùm o holocaustu
a jeho vlivu na sou‹asnost. Velkou
aulu naplnilo asi 250 poslucha‹ó. NžkteÞ’ st‡li vzadu za posledn’ Þadou
a s velkùm z‡jmem poslouchali. ‰etla
jsem œryvky z nžkolika kapitol ze svŽ
knihy ãKlid je s’la, ÞekÕ tat’nekÒ (kniha je pÞeloìen‡ do nžm‹iny ãIn der Ruhe liegt die Kraft, sagte mein VaterÒ).
Jde o l’‹en’ mùch ‹tyÞ let str‡venùch
v pžti vyhlazovac’ch t‡borech. Bylo mi
tehdy devaten‡ct.
Po ‹ten’, kterŽ vzbudilo mezi poslucha‹i velkù z‡jem, n‡sledovala
jeätž hodina ot‡zek poslucha‹ó a mùch
odpovžd’.
Kdyì jsem skon‹ila, poslucha‹i
odeäli a s‡l se vypr‡zdnil, chystala
jsem se uì k odchodu, jen jsem si jeätž
u stolku rovnala pap’ry. Vtom vstoupil
do m’stnosti muì, u dveÞ’ poì‡dal poÞadatele, jestli by se mnou jeätž mohl
chvilku mluvit. ëe je to pro nžj nesm’rnž dóleìitŽ.
PÞede mnou st‡l muì, Nžmec, asi
tak kolem äestapades‡ti. Byl menä’ postavy, mžl tmavŽ, dost hustŽ a nakr‡tko ostÞ’hanŽ vlasy, velkŽ äedivŽ o‹i,
v nichì se zra‹ila nejistota a jak‡si nalŽhav‡ nutnost.
PÞedstavil se: ãJ‡ jsem Martin Borman.Ò
Trochu ve mnž hrklo, jako by se
pÞede mnou objevil nžkdo ze z‡hrob’.
ãTEN to pÞece nemóìe bùt!Ò, prolŽtlo
mi hlavou. ãSnad jeho syn?Ò
‰etl mŽ myälenky a rychle dodal:
ãNejsem s Martinem Bormanem nijak pÞ’buznù,Ò aby odstranil pochyby
a snad i mou nedóvžru. ãByl bych v‡m
velmi vdž‹nù,Ò pokra‹oval, ãkdybych
se v‡s smžl na nžco zeptat.Ò
ãPros’m, beze väeho,Ò snaìila jsem
se o vl’dnou odpovž“ a v duchu se ujiäéovala, ìe mi dnes v Nžmecku nehroz’
ì‡dnŽ nebezpe‹’.
M’sto ot‡zky s‡hl do kapsy a vyndal malou, trochu poma‹kanou fotografii a poloìil ji pÞede mne na stól.
Byla na n’ mlad‡ ìena, asi pžtadvace-

S

tilet‡ blondùna, tvrdŽ rysy, œzkŽ sevÞenŽ rty a pÞ’snù vùraz v obli‹eji.
ãTo je m‡ matka. Byla SS dozorkynž v ìenskŽm l‡gru v Bergen-Belsenu.Ò
Prom’tl se mi v duchu obr‡zek
z œnora 1945, kdy jsme tam pÞiäly.
ãVidžla jste ji tam? Pamatujete se
na ni? Mohla byste mi o n’ nžco Þ’ci?Ò
D’val se na mž jako ztracenŽ d’tž a jeho o‹i prosily o pomoc. Fotografie mi
nic neÞ’kala. Nikoho mi nepÞipom’nala.
ãBohuìel v‡m k tomu nemohu nic
Þ’ci. V l‡gru bylo hodnž dozorkyË,Ò
a v duchu jsem je vidžla, jak maj’
zastr‹enù bi‹ v hol’nk‡ch. ãVyhùbala
jsem se jim a drìela se pokud moìno
v pozad’ a nikdy jsem se s ì‡dnou
nestÞetla. Jenom jednou, to mž vyt‡hla
z Þady. Byla to vedouc’ SS Ð dozorkynž
Irma Graese, kterou po v‡lce, po norimberskŽm procesu, odsoudili k trestu smrti. Ale tahle to nen’. Je mi l’to,
ale nemohu v‡m nijak pomoci.Ò
D’val se na mne jako nžkdo, kdo
ztratil posledn’ nadžji.
ãPro‹ to vlastnž chcete vždžt?Ò
PÞejel si rukou obli‹ej, v o‹’ch z‡hadu i beznadžj, a pokra‹oval:
ãDozvždžl jsem se to, aì kdyì mi
bylo pades‡t, od jednŽ nezn‡mŽ pan’,
kr‡tce pÞed jej’ smrt’. Ûekla mi:
ãJestlipak v’ä, ìe tvój otec nebyl
tvój otec a tv‡ matka byla esesa‹ka
v Bergen-Belsenu?Ò
òpžnlivž se na mne pod’val a dodal: ãPro mž to byl obrovskù äok, ze
kterŽho se dosud nemohu probrat.Ò
ãMluvila nžkdy vaäe matka o svŽ
minulosti?Ò
ãNe, nikdy. Ani slovem se cel‡
lŽta o ni‹em nezm’nila. Ke konci v‡lky,
kdyì Angli‹anŽ obsadili Bergen-Belsen, 15. dubna 1945, byla v sedmŽm mžs’ci. Vzhledem k jej’mu pokro‹ilŽmu
stupni tžhotenstv’ ji Angli‹anŽ propustili. Narodil jsem se pak v ‹ervnu 1945.Ò
Takhle to ur‹itž nebylo, pÞem’tala
jsem v duchu. V’m, ìe podle anglickùch v‡le‹nùch dokumentó polovina
dozorcó a dozorkyË, bylo jich tam asi
500, z l‡gru utekli. Nikdo uì je pak nikdy neidentifikoval a ztratili se v pov‡le‹nŽm zmatku. Celù ìivot, aì do svŽho konce, museli svou minulost tajit.

ãJak se k v‡m vaäe matka jako k d’tžti chovala?Ò
ãByla velmi pÞ’sn‡ a zamlkl‡. Jen
si pamatuji, ìe ‹asto ze span’ kÞi‹ela.
Ptal jsem se babi‹ky Ð jej’ matky Ð pro‹
kÞi‹’. Ûekla mi: ãTo v’ä, byla v‡lka, h‡zeli na n‡s bomby a b‡la se. Tak se j’
to vrac’.Ò
Dnes oväem Martin Borman v’, ìe
se j’ v noci musely vracet jinŽ obr‡zky,
na kterŽ musela pÞiklopit ìeleznou poklici. Obr‡zky nezmizely. UmÞela pomžrnž mlad‡ na rakovinu.
D’val se na mne a zeptal se:
ãVad’ v‡m, ìe se s v‡mi o tom bav’m?Ò
ãNe, vóbec ne. Naopak. Velmi mne
to zaj’m‡. My totiì o tŽto skupinž lid’
v’me m‡lo. Skoro nic. Jak se k takovŽ
sluìbž dostali? Dobrovolnž? Byli donuceni? Z hmotnùch dóvodó? Z n‡rodnostn’ho pÞesvžd‹en’? Ale hlavnž Ð co
je udrìovalo tak dlouho v krutosti.
Mžs’c po mžs’ci, rok za rokem. Co je
posilovalo? Co si pÞi tom mysleli? A po
v‡lce? Jak se se svùmi ‹iny v duchu vyrovnali? Zapomnžli na nž a ìili spokojenž d‡l? Nebo je straäilo svždom’? PÞiznali by se ke svùm ‹inóm alespoË na
smrtelnŽ posteli a uzavÞeli s Bohem
m’r? Nebo si sv‡ tajemstv’ vzali sebou
do hrobu?Ò
Nevždžl. TakŽ se to uì asi nikdy nedozv’.
Najednou jsem n‡s dva, jak jsme tak
st‡li proti sobž na p—diu v lidupr‡zdnŽm
ztemnžlŽm s‡le, vidžla jakoby zvenku.
Jako filmovù z‡bžr. ZtžlesËujeme dva
symboly minulŽ doby, kter‡ sice uplynula, ale je st‡le v n‡s a s n‡mi. PÞede
mnou st‡l Martin Borman, pÞ’sluän’k
nžmeckŽ nadÞazenŽ rasy, kter‡ chtžla
ovl‡dat svžt Ð neäéastnù a zlomenù
‹lovžk. I kdyì s‡m nevinnù, stal se
obžt’ nacismu a jeho ìivot je Hitlerem
poznamenanù.
Proti nžmu stoj’m j‡, pÞ’sluänice
podÞadnŽ rasy ur‹enŽ k z‡niku Ð a dnes
zdrav‡, vesel‡ Ð ìivotem poìehnanù
v’tžz.
ëe by boì’ mlùny?
✡✡✡
Rozlou‹ili jsme se. Podala jsem mu
ruku a Þekla mu, aby po minulosti svŽ
matky radžji nep‡tral.
Zdena Fantlov‡, Londùn
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Informace Ð Vzkazy Ð Vùzvy Ð Prosby
Do 30. bÞezna 2003 je moìno podat ì‡dost o odäkodnžn’ pro ty, kteÞ’ byli za v‡lky pron‡sledov‡ni z rasovùch dóvodó nacistickùmi okupanty a mžli trvalù pobyt na œzem’ Belgie nebo pÞiäli o majetek na œzem’ Belgie nebo byli nuceni toto œzem’ opustit.
VeäkerŽ informace je moìno dostat na adrese:
The Indemnification Commission Secretariat
rue de la Loi 16
1000 Brusel
Belgium
PÞ’padnž tŽì na adrese: www.premier.fgov.be

Hlediska, z nichì my, etnologovŽ a historici, posuzujeme ur‹itou dobu, jsou rozmanit‡. Dnes väak klademe velkù
dóraz na pozn‡n’ individu‡ln’ho proìitku minulosti. Domn’v‡me se, ìe pouze spojen’ ãvelkùch džjin a jejich osobn’
reflexeÒ d‡v‡ nahlŽdnout do atmosfŽry proälùch historickùch epoch. V sou‹asnosti mapujeme v r‡mci projektu Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty humanitn’ch studi’ a ëidovskŽho muzea v Praze tŽma souìit’ ‰echó, Nžmcó a ëidó za
prvn’ republiky a v pov‡le‹nŽm obdob’. V popÞed’ naäeho z‡jmu stoj’ ot‡zky souìit’ vžtäiny a menäin, oboustrannŽ vyrovn‡v‡n’ se s jinakost’, hled‡n’, ztr‡cen’ a znovunalŽz‡n’ vlastn’ identity. PÞ‡li bychom si nalŽzt lidi, kteÞ’ budou ochotni Ð pÞi zaru‹en’ anonymity, budou-li si to pÞ‡t, Ð archiv naäich vzpom’nek rozä’Þit. KaìdŽ svždectv’ budeme
cenit jako jedine‹nù zdroj pozn‡n’. Pokud jste ochotni s n‡mi zavzpom’nat na ovzduä’ prvn’ republiky, pÞ’padnž obdob’ po druhŽ svžtovŽ v‡lce, pros’m, abyste poskytli kontakt na V‡s na adresu:
PhDr. Blanka Soukupov‡, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitn’ch studi’, U KÞ’ìe 10, 158 00 Praha 5 Ð Jinonice

ëidovskŽ muzeum v Praze se obrac’ k pamžtn’kóm
V‡ìen’ pamžtn’ci, pÞed ‹asem jste poskytli ëMP cennŽ svždectv’ o Vaäem ìivotn’m osudu v obdob’ druhŽ svžtovŽ v‡lky. Nyn’ se na V‡s znovu obrac’me. Tentokr‡t se zamžÞujeme na z‡chranu vžcnŽ dokumentace, zaj’maj’ n‡s zejmŽna
fotografie (portrŽtn’, rodinnŽ, äkoln’, fotografie ìidovskùch obchodó, firem, tov‡ren atd.), doklady korespondence z koncentra‹n’ch a pracovn’ch t‡boró, den’ky a jinŽ upom’nkovŽ pÞedmžty (pam‡tn’ky z pÞedv‡le‹nŽ i v‡le‹nŽ doby, ru‹n’
pr‡ce z t‡boró, kresby aj.).
Pokud n‡m móìete podobnù materi‡l darovat, popÞ’padž zapój‹it, zavolejte laskavž na tel. ‹. 221 711 525 (Mgr. KoÞ’nkov‡,
oddžlen’ holocaustu) nebo napiäte na adresu: ëidovskŽ muzeum Praha, U starŽ äkoly 1, 110 01 Praha 1.
Z‡stupce muzea je pÞipraven V‡s navät’vit, protoìe pro naäi pr‡ci je dóleìit‡ Vaäe pomoc pÞi identifikaci tv‡Þ’ na fotografi’ch. Budeme si velice v‡ìit Vaä’ pÞ’padnŽ spolupr‡ce. V tŽto souvislosti si uvždomujeme, ìe je mezi V‡mi jeätž
mnoho praìskùch i mimopraìskùch pamžtn’kó, kteÞ’ dosud neumoìnili pracovn’kóm ëMP, aby Vaäe vzpom’nky
zaznamenali. Jsme si vždomi, ìe je to v mnoha pÞ’padech bolestnù n‡vrat do minulosti, kterou uì si nechcete pÞipom’nat. Uvždomte si väak, ìe Vaäe svždectv’, spolu s obdobnùmi vùpovž“mi, pomóìe k pÞesnžjä’ dokumentaci osudu ìidó
z bùvalŽho ‰eskoslovenska a ìe je pÞedevä’m nevyvratitelnùm dokumentem a argumentem proti väem, kteÞ’ se snaì’
ìidovskou perzekuci bagatelizovat, faläovat nebo œplnž popÞ’t.
VžÞ’me, ìe se na telefonn’m ‹’sle (221 711 525) pÞihl‡s’te co nejdÞ’ve.
ëidovskŽ muzeum Praha

V‡ìen’ pÞ‡telŽ, d’ky!
I kdyì TI nestanovila svùm ‹lenóm ì‡dnŽ pÞ’spžvky, pocit solidarity a spole‹nž proìitŽ utrpen’ v mnohùch z V‡s pÞetrv‡v‡.
Jsme r‡di, ìe ani Vy ani Vaäe džti nezapom’n‡te, ìe Vaäe dobrovolnŽ pÞ’spžvky jsou jedinùm zdrojem financ’, kterŽ m‡ TI
volnž k dispozici. Dalä’ zdroj, œroky z finan‹n’ch prostÞedkó v bank‡ch, klesl v loËskŽm roce na minimum.
V roce 2002 jsme od V‡s obdrìeli 279.494,- K‹, z toho od tuzemskùch d‡rcó 222.674,- K‹ a od zahrani‹n’ch d‡rcó 56.820,- K‹.
Obrac’me se tedy i v tomto roce na V‡s Ð na naäe ‹leny Ð s pÞ‡n’m, abyste n‡m svŽ dobrovolnŽ finan‹n’ pÞ’spžvky i nad‡le laskavž poskytovali. Jsou vyj‡dÞen’m Vaäeho pÞ‡n’ pomoci v ‹innosti TI.
Džkujeme touto cestou naä’ druhŽ i tÞet’ generaci, kterŽ do spole‹nŽ ãkasyÒ rovnžì pÞisp’vaj’.
N’ìe uv‡d’me ‹’sla naäich bankovn’ch œ‹tó u Komer‹n’ banky v Praze:
M. P.
œ‹et v Euro: 342781234555011/0100
œ‹et v USD: 348331234555011/0100
œ‹et v K‹ : 59433011/0100
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Z dopisó naäich ‹ten‡Þó
V‡ìen‡ redak‹n’ rado,
džkuji v‡m za v‡ä ‹asopis Terez’nsk‡ iniciativa a za väechnu pr‡ci, kterou pro n‡s kon‡te. D’ky v‡m jsem pÞed dvžma lety naäla
kamar‡dku z Terez’na Ð Marynu Spitzovou, provdanou V’tovcovou. Naäe pÞeruäenŽ pÞ‡telstv’ d‡le pokra‹uje.
V posledn’m ‹’sle (‹’slo 23, str. 16 Ð pozn. redakce) mž zaujal dopis M’äi Krause z Brooklynu. ZmiËuje se o CH transportu, to byl
prvn’ transport z Hradce Kr‡lovŽ, soustÞe“oval se 14. 12. 1942 v Hradci a do Terez’na pÞijel 17. 12. 1942.
Snad si na mž M’äa jeätž vzpomene, jmenovala jsem se Eva Reichov‡ z ‰eskŽ Skalice Ð äla jsem transportem CH, ‹’slo 459. Po v‡lce jsme se seäli u Vžry LšwenbachovŽ.
Džkuji a pÞeji v‡m väem hodnž zdrav’ a zdaru ve vaä’ dalä’ pr‡ci.
Eva Zelen‡, ‰esk‡ Skalice

V‡ìen’ pÞ‡telŽ,
kdyì si ‹tu jmŽna ‹lenó redak‹n’ rady, m‡m pocit, ìe jsem u v‡s doma. Ke kaìdŽmu jmŽnu m‡m nžjakù bliìä’ vztah:
Doriska Grozdanovi‹ov‡ Ð Zn‡me se jiì od äkoln’ho roku 1940/1941 na SpolkovŽm ìidovskŽm reformn’m gymn‡ziu v Brnž. Nebyla
to hezk‡ doba, rva‹ky s HJ, facky od jejich otcó, vyhroìov‡n’ gestapem a tak d‡le. Kdyì jsme se setkali podruhŽ, byla pasa‹kou ove‹ek v Terez’nž, potÞet’ jsme se seäli uì po v‡lce v Brnž (v dobž mùch studi’) a nakonec v Terez’nskŽ iniciativž v Praze.
JiÞ’ Kotou‹ Ð Hodnž mi pomohl pÞi Þeäen’ restitu‹n’ch n‡rokó a jsem mu za to velmi vdž‹nù.
Jarda Kraus Ð Je spoluvžzeË z Birkenau a Buchenwaldu Aussenkommando, Werk Meuselwitz, pro nžhoì jsem psal svŽ vzpom’nky na
tuto dobu.
Anna Lorencov‡ Ð mi dala jako prvn’ moìnost se vyzpov’dat ze vzpom’nek na krutou dobu od okupace po sou‹asnost.
Milena Proch‡zkov‡ Ð Uk‡zalo se, ìe je kamar‡dkou mŽ spole‹nice džtskùch her Evy WolfovŽ-MortonovŽ. U n’ jsme se setkali ve V’dni.
Kdyì listuji naä’m ‹asopisem Ð ‹. 23 Ð nalŽz‡m skoro na kaìdŽ str‡nce vzpom’nky na mnž bl’zkŽ lidi. PotÞebuji podžkovat za
velkŽ zdokonalen’ ‹asopisu po väech str‡nk‡ch:
Strana 1 a 2 Ð Karel ávenk byl pÞ’telem mŽ kamar‡dky z džtstv’ Ð Ruth GallusovŽ Ð a spoluvžznžm v Birkenau a Meuselwitz. Byl
s mùm t‡tou a se mnou ve skupinž, kter‡ utekla z pochodu smrti. Bohuìel tento gŽnius pochod nepÞeìil.
Strana 5 Ð Velmi mne zaujal ‹l‡nek Michaely Vidl‡kovŽ a Artura RadvanskŽho o osvžtž a pÞedn‡äk‡ch v nžmeckùch äkol‡ch. Džl‡m
cosi podobnŽho v r‡mci akce Zmizel’ sousedŽ. Besedoval jsem s gymnazisty ve svŽm rodiäti Lipn’ku nad Be‹vou a v dubnu se chyst‡m
na besedu do Zá ve VelkŽm òjezdž.
Strana 14 Ð Ziporah Lšwingerov‡ se svou sestrou Ani‹kou byly mùmi dobrùmi zn‡mùmi, s Ani‹kou jsem pracoval v r‡mci Jugendeinsatzu Honzy Bramera. Jeho ìena Magda byla mou spoluìa‹kou na ëSRRG Brno.
Strana 15 Ð Nen’ n‡hodou Didi Lamplov‡ z Brna sestrou Franty Lampla, mŽho spoluì‡ka z Brna? Profesora Bruno Zwickera jsme mžli na džjepis.
Strana 16 Ð Gerty Rohanov‡ je zjevnž manìelkou mŽho spoluì‡ka a spoluvžznž Ericha Rohana-Gelbkopfa.
Pro jistotu jsem se nedal do prohl’ìen’ starä’ch ‹’sel ‹asopisu TI, protoìe by z toho byl vžtä’ trakt‡t. I tak jsem toho napsal v’c, neì
jsem póvodnž chtžl.
Uì se tžä’m na n‡ä snžm, kde se potk‡m se väemi pÞ‡teli.
Jeätž jednou džkuji za vaäi pr‡ci.
Jura Schreiber, Pardubice
Jeätž k pozn‡mce Gerty RohanovŽ (Terez’nsk‡ iniciativa, ‹. 23, str. 16) Ð reakce na zkreslenŽ vzpom’nky MUDr. Marie Jedli‹kovŽ-PickovŽ.
Vzpom’nky Gerty RohanovŽ se tŽmžÞ kryj’ s mùmi. V Merzdorfu, kde jsme pracovaly v tzv. Flachsfabrik (tov‡rnž na zpracov‡n’
lnu) n‡s byla skute‹nž asi stovka ìen, kromž ìen z Polska a Ma“arska, deportovanùch z Terez’na via Osvžtim. Pokud mne pamžé
neklame (byla jsem velmi tžìce nemocn‡ a velmi mlad‡), vl’dnù eses‡k skute‹nž existoval. Vyskytl se po zna‹nž kr‡tkou dobu, bu“
tžsnž pÞed on’m tŽmžÞ z‡zra‹nùm osvobozen’m dvžma ruskùmi voj‡ky na bicyklech nebo nžkolik momentó po nžm. Pak rychle
zmizel. V nedalekŽm Landsdorfu, kde byla nžmeck‡ nemocnice a kam mne po osvobozen’ pÞevezli, o koncentra‹n’ch t‡borech ãnikdy
neslyäeliÒ. Kromž tŽto nemocnice zde byla jeätž jedna, v n’ì byli RusovŽ. Postoj a strach Nžmcó snad netÞeba l’‹it.
Kdyì uì p’äu o naä’ terez’nskŽ stovce v Merzdorfu, nemohu nevzpomenout na tÞi ìeny, kterŽ zde porodily. (JednŽ se podaÞilo d’tž
zachr‡nit Ð bylo tžsnž pÞed koncem v‡lky.) Nemohu d‡le nevzpomenout
Bl’ì’ se
na nžmeckŽho mistra, kterù si dok‡zal zachovat trochu sluänosti a kterù
mne vìdy r‡no pÞed pÞidžlov‡n’m pr‡ce pos’lal spolu s maminkou pra58. VøRO‰ê
covat vevnitÞ tov‡rny. Tam pracovala i m‡ mladä’ dvan‡ctilet‡ sestra,
OSVOBOZENê KONCENTRA‰NêHO
kter‡ proäla selekc’ v Osvžtimi.
TçBORA V BERGEN-BELSEN.
Jsem pÞesvžd‹ena, ìe mnohŽ z merzdorfskùch jeätž ìij’ v ‰R, USA,
Izraeli nebo v Nžmecku. Väechny zdrav’m, jmenovala jsem se Bobina
Sejdeme se v œterù 15. dubna 2003 v 15.00 hodin
Pol‡kov‡, a t’m, ìe jsem tam byla s malou sestrou a s maminkou
v
zasedac’ s’ni ve 3. patÞe v J‡chymovž 3, Praha 1
(nžkterŽ d’vky j’ Þ’kaly m‡mo), jsme byly tŽmžÞ raritou.
Boìena Guttmannov‡, Praha

(bùvalŽ ëidovskŽ muzeum).
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Z dopisó naäich ‹ten‡Þó
I j‡ bych se chtžla pÞipojit k debatž a pÞispžt svùmi vzpom’nkami k popsanŽmu pÞ’padu:
Dostala jsem se do Merzdorfu spolu s malou skupinou d’vek teprve po róznùch oklik‡ch, po pobytech v Terez’nž i v Auschwitzu
kr‡tce pÞed koncem v‡lky.
TakŽ si pamatuji na Þeditele tov‡rny a na rann’ apel, potŽ, co se odd’l SS v noci pÞedt’m odpl’ìil se väemi svùmi vžcmi ve vozech
a v civilu. Pamatuji se na projev Þeditele ãMeine Damen...Ò. Pamatuji si, ìe n‡m pak vypr‡vžl, ìe m‡ dobrŽ srdce a ìe n‡s lituje.
Fabrika prù byla podminov‡na a on mžl rozkaz po odjezdu odd’lu SS celou budovu i s n‡mi vyhodit do povžtÞ’.
Jeho dobrù œmysl Ð tj. zachr‡nit naäe ìivoty Ð väak byl sp’ä podm’nžnù skute‹nost’, ìe RusovŽ brzy pÞijeli a zabili pro n‡s na n‡vsi
prase a zp’vali Internacion‡lu. ë‡dnŽ dopravn’ moìnosti jsme tehdy nemžly, a tak jsme t‡hly, ‹‡ste‹nž pžäky a ‹‡ste‹nž vlakem, pÞes
Krkonoäe zp‡tky do Prahy.
Sonja Teller, roz. Schwarzov‡, DŸsseldorf

✡✡✡
Jeätž jednou o Merzdorfu
Jsem takŽ bùval‡ merzdorfsk‡ vžzeËkynž, a r‡da bych pÞipojila k nepodepsanŽmu textu mŽ tehdejä’ kolegynž, uveÞejnžnŽm v ‹asopise Terez’nsk‡ iniciativa ‹’slo 23, svou vzpom’nkou.
Do Merzdorfu jsme pÞijely z Osvžtimi v Þ’jnu 1944, bylo n‡s 80 aì 100 ìen. PÞed n‡m uì byly v t‡boÞe Polky a po n‡s pÞijely jeätž
Ma“arky. Na marodce byla v tŽ dobž rusk‡ lŽkaÞka, ãpan’ doktœrÒ, rovnžì vžzeËkynž. OäetÞovatelkou byla Ilse, mlad‡ nžmeck‡ ìidovka, kter‡ pÞijela z Terez’na. Ta n‡m v œnoru nebo bÞeznu 1945 vypr‡vžla, ìe na marodku pÞiäel mladù nžmeckù lŽkaÞ v uniformž SS
a choval se k pacientk‡m i k ostatn’m lidem velmi sluänž a lidsky. Dennž n‡m o nžm referovala a nech‡pala, jak je to moìnŽ. Ani
nikdo z n‡s si to nedovedl vysvžtlit. Jednoho dne pÞiäla Ilse do t‡bora (naäe ubytovna byla na pódž tov‡rny) s hodinkami na ruce. Straänž jsme se tomu divily a Ilse n‡m Þekla: ãDer Herr Doktor hat gesagt, eine Krankenschwester muss eine Uhr haben!Ò J‡ sama jsem na
krankenätubž sice nikdy nebyla, ale o tomhle ãz‡zrakuÒ jsem samozÞejmž slyäela.
Protoìe tŽto oblasti Slezska se fronta vyhnula, byl Merzdorf osvobozen teprve za‹‡tkem kvžtna 1945. Na ten den si pÞesnž vzpom’n‡m. M’sto obvyklŽho bud’‹ku v pžt hodin r‡no, kdy n‡s esesa‹ky honily do pr‡ce, pÞiäel mnohem pozdžji zmiËovanù pan doktor
a poì‡dal n‡s, abychom vyäly na dvór (kde jsme dosud dvakr‡t dennž st‡valy na apelu) a postavily se do pólkruhu, protoìe n‡m chce
nžco sdžlit. A pak skute‹nž za‹al osloven’m ãMeine DamenÒ a pokra‹oval (samozÞejmž nžmecky): ãV‡lka skon‹ila, Nžmecko kapitulovalo, jste svobodnŽ ‹eskŽ, nžmeckŽ, polskŽ, ma“arskŽ, holandskŽ ob‹anky.Ò St‡l vedle ruskŽ lŽkaÞky, naprosto pÞesnž si pamatuji,
ìe mžla na sobž hnždou sukni a kostkovanou blózu a ìe nebyla ostÞ’han‡. Jeätž n‡s upozornil, abychom byly velmi opatrnŽ na to, co j’me, protoìe naäe organismy jsou dosud velmi oslabenŽ.
Vtom pÞijel na dvór ruskù voj‡k na kole a rovnou se na nžho hnal. Rusk‡ lŽkaÞka mu vysvžtlila, kdo to je, aby na nžj nestÞ’lel, ìe se
k n‡m choval velmi sluänž. Voj‡k vyhodil kolo do vzduchu a kÞi‹el: ãOsvobodil jsem ìidovky!Ò Kvžtiny na nžj nikdo neh‡zel.
Jeätž bych chtžla dodat, ìe v naäem t‡boÞe se narodily tÞi džti. Dvž bohuìel nepÞeìily, ale Eva Nettlov‡ si svŽho syna pÞivezla
domó. Narodil se 7. bÞezna 1945 a po prezidentu Masarykovi dostal jmŽno Tom‡ä. Dnes ìije v Austr‡lii a uì je to prù proäedivžlù p‡n.
Eva za mnou byla v Tel Avivu s dcerou, a protoìe si uì mnoho vžc’ nepamatovala, väechno jsem j’ podrobnž musela vyl’‹it.
Róìena Bršsslerov‡ (Voglov‡), Tel Aviv

✡✡✡
NejdÞ’v se chci omluvit, ìe jsem se zmùlil ve svŽm dopise, kterù byl otiätžn v minulŽm vyd‡n’ na posledn’ str‡nce.
Nejsem jedinù ìij’c’ ‹lovžk z CH transportu. Tom Luke a Vžra Holznerov‡-J’lkov‡ jeätž ìij’.
Smutn‡ zpr‡va o smrti Jirky Steinera mž pÞekvapila a zasko‹ila. Pamatuji si na nžj z Familienl‡gru B II b a naposledy jsem ho
potkal v kvžtnu 1994. Seäli jsme se na ëO (Birkenau Boys).
Michael (M’äa) Kraus, Brookline, MA, USA
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