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en snûmu Terezínské iniciativy není obyãejným dnem.
Pro vût‰inu z nás je to den sváteãní, tû‰íme se na nûj,
je to vlastnû jakási spoleãenská událost. Setkáme se
s mnoha pfiáteli a známými, lépe se oblékneme – a na toto
setkání pfiicházíme vÏdycky vãas. Na místû samém bûÏí v‰echno jak na drátku – dokonale pfiipravená prezentace, sál,
obãerstvení a v‰echno ostatní. Sotva si uvûdomujeme, kolik
namáhavé a odpovûdné práce se za v‰ím skrývá – podûkování
pfiedsedkynû Dagmar Lieblové, vyslovené na adresu obûma
pracovnicím kanceláfie, je zcela na místû. Nemluvû o ãlenech
pfiedsednictva TI, ktefií pfiipravili vlastní obsah snûmu –
zprávy o ãinnosti pfiedsednictva, o hospodafiení, revizní
ãinnosti, návrh na zmûnu stanov a dal‰í. ZaslouÏí si na‰e
podûkování.
Pfiedsedkynû Dagmar Lieblová zahájila leto‰ní snûm, uvítala ãleny i hosty, mezi jinými i ty, kdo za námi váÏili cestu
nejdel‰í, japonské filmafie, ktefií natáãejí film o chlapeckém ãasopise Vedem. NavrÏený program byl schválen, v‰echny zprávy pfiedneseny a jsou v plném znûní oti‰tûny v tomto ãísle. AÏ
na jednu výjimku by se dalo fiíci, Ïe jsou to „zprávy povinné“,
pfiedstavenstvo takto svým ãlenÛm kaÏdoroãnû skládá úãty ze
své ãinnosti a hospodafiení. Návrh zmûny stanov je spí‰e výjimeãný, naposledy jsme je projednávali a upravili v roce 1997,
kdy jsme se rozhodli roz‰ífiit moÏnost ãlenství v Terezínské iniciativû. Kromû bývalých vûzÀÛ terezínského a lodÏského
ghetta se po této zmûnû mohli stát ãleny TI také „vûzni jiných
koncentraãních táborÛ a vûzeÀských zafiízení“ i „rodinní pfiíslu‰níci tûchto osob“. Nynûj‰í návrh zmûny vychází ze souãasné situace, respektuje ná‰ vûk a zdravotní stav. Jednak pfii
úpravû poãtu místopfiedsedÛ, který byl v dosavadních stanovách omezen na dva, tak zejména v otevfiení moÏnosti ãlenství
i pro tfietí, pfiípadnû dal‰í generaci. Pfiítomní ãlenové návrh bez
pfiipomínek schválili.
V dal‰í ãásti úãastníkÛm snûmu pfiipomeneme a nepfiítomné chceme informovat o obsahu diskusních pfiíspûvkÛ
ãlenÛ i hostÛ, které byly na snûmu pfiedneseny. Kdo se snûmu zúãastnil, nemohl nezaznamenat, Ïe i jeho se dotkla pfiedvolební atmosféra v praÏské Îidovské obci.
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zejména s ohledem na fiadu ãeských pfiekladÛ literatury popírající holocaust, jeÏ se v loÀském roce objevila na na‰em
kniÏním trhu, a upozornil pfii tom na význam svûdectví na‰í
generace, která holocaust proÏila. Vyzvedl ãinnost Památníku
Terezín, který se této problematice vûnuje a zafiadil ji i do programu vzdûlávání uãitelÛ.
V dal‰í ãásti projevu seznámil pfiítomné se sociálními projekty ÎOP, urãenými v‰em ãlenÛm Terezínské iniciativy, bez
ohledu na ãlenství v Ïidovské obci, pfiedev‰ím s výstavbou Hagiboru jako domova seniorÛ. Informoval o postupu projektu
a o finanãní nároãnosti jeho
realizace. (Viz strana 8 tohoto ãísla – pozn. redakce).

Pfiedseda Židovské obce Praha ing. Tomáš Jelínek ocenil dosavadní velmi dobrou spolupráci mezi TI a ÎOP, která
zaãala jiÏ v 90. letech. ZdÛraznil význam výchovy mládeÏe,

¤editel Židovského muzea
v Praze dr. Leo Pavlát nás
v obsáhlé zprávû seznámil
s bohatou ãinností tohoto zafiízení, které díky vysoké náv‰tûvnosti, aÏ pÛl milionu lidí roãnû, pÛsobí na ‰irokou vefiejnost
na‰ich a zejména zahraniãních hostÛ. Informoval o existenci
a ãinnosti oddûlení holocaustu, které shromaÏìuje a zpracovává fotografie a dokumenty vztahující se k ‰oa. Ze svých
materiálÛ pfiipravilo i dvû významné výstavy: Umlãené tóny –
Ïivot a dílo ãeských Ïidovských umûlcÛ Gideona Kleina
a Egona Ledeãe a pfiedev‰ím výstavu Nalezené tváfie – vzpomínka na obûti holocaustu. Této výstavû pfiedcházel sbûr
dokumentÛ a fotografií mezi ‰irokou vefiejností, jehoÏ odezva
a výsledky byly ohromující. Do sbûru se zapojilo více neÏ 500
lidí, od nichÏ muzeum získalo i velmi vzácné a výjimeãné doklady a fotografie. Seznámení s konkrétními osobami i jejich
tváfiemi a osudy je jedním z nejpÛsobivûj‰ích prostfiedkÛ pro
pochopení Ïidovského utrpení za druhé svûtové války.
¤editel muzea dále upozornil na ãinnost Vzdûlávacího
a kulturního centra Îidovského muzea, které spolupracuje
s Památníkem Terezín na projektu Jak uãit o holocaustu, jehoÏ se zúãastnilo jiÏ na 800 ãeských pedagogÛ. V souãinnosti s pedagogickými pracovi‰ti a mimopraÏskými Ïidovskými
obcemi pfiipravilo ãtyfidílný cyklus Îidovské dûjiny, tradice,
kultura, výchova k toleranci. Ve své ãinnosti se zamûfiuje jak
na star‰í dûti, tak i na ty nejmen‰í z prvních a druhých tfiíd.
V‰echny tyto dûti jsou do vzdûlávacího projektu také aktivnû
zapojeny. (Viz strana 9 tohoto ãísla – pozn. redakce).
Zcela novou a pfiekvapivou informací bylo pro nás
sdûlení, jak vysokými ãástkami Îidovské muzeum svým
nájmem za objekty pfiispívá k ãinnosti ÎO Praha.

▼

NÁŠ LETOŠNÍ SNùM
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Z našeho letošního snûmu

Michaela Vidláková se ve svém pfiíspûvku vûnovala
výhradnû problematice nastávajících voleb v Îidovské obci
Praha. Upozornila na to, Ïe základním rozporem není rozdû-
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titulem Odli‰nost budí nenávist a je pofiádán ve spolupráci
s Amnesty International. MECCA zaloÏila a provozuje také
filmový festival Fort film, jehoÏ souãasným prezidentem je
Tomá‰ Töpfer.
Zuzana Podmelová upozornila na narÛstající antisemitismus u nás i v Nûmecku. Podûkovala Tomá‰i Jelínkovi „za
v‰echno, co pro nás udûlal“, a zejména za pfiípravu výstavby
Hagiboru. Podûkovala také fiediteli Îidovského muzea
dr. Pavlátovi za to, co z muzea uãinil. Pfiipomnûla projekt Zmizelí sousedé, v nûmÏ se dûti samy zapojují do bádání a poznávání Ïidovských osudÛ.

lení na poboÏné a nepoboÏné, jejichÏ zástupci jsou na obou
stranách. Ohradila se proti programu Koalice za demokratickou obec, neboÈ Îidovská obec v Praze byla i pfiedtím demokratická. Kritizovala zneuÏití databáze ÎOP pfii rozesílání
broÏury koalice. Poukázala na stfiet zájmÛ u dvou kandidátÛ,
spojených s firmou, která je nájemkyní objektu ÎOP a jiÏ del‰í dobu s ní má neshody kvÛli vý‰i nájmu. V závûru vyjmenovala ãleny TI, ktefií jsou kandidáty do reprezentace ÎOP.
Petr Larva ze Stfiedočeské kolonie současného umûní
v Terezínû nám podal zevrubnou informaci o ãinnosti této
organizace, známé pod zkratkou MECCA, podle poãáteãních
písmen jejího anglického názvu.

Oldfiich Stránský (SOPVP) mimo jiné s politováním
reagoval na informaci Dagmar Lieblové, Ïe Terezínská iniciativa chce zÛstat neutrální vÛãi obûma organizacím bývalých
vûzÀÛ, které se rozdûlily, a s Ïádnou z nich nebude uzavírat
písemnou smlouvu o spolupráci.
Richard Svoboda informoval o znovuvybudovaném
památníku sedmnácti vûzÀÛm tábora Schwarzheide, ktefií byli
6. kvûtna 1945 zavraÏdûni v âeské Lípû a zahrabáni do pískové jámy v lese u obce Sosnová. V fiíjnu 1946 byla jejich tûla
exhumována a pohfibena na novém Ïidovském hfibitovû
v âeské Lípû, av‰ak v roce 1978 byl památník spolu s celým
Ïidovským hfibitovem správou mûsta zru‰en. Obnovený památník byl v âeské Lípû odhalen 6. kvûtna t.r., ve výroãní den
smrti vûzÀÛ. (Viz strana 13 tohoto ãísla – pozn. redakce).
Richard Svoboda pak pfieãetl jména v‰ech sedmnácti obûtí.

Pozval nás na první dramatizaci díla Viktora Emanuela
Frankla – Gabriel Lion. Pfiedstavení je spojením tance, mluveného slova, hudební mixáÏe a hry svûtel, které MECCA pfiipravila u pfiíleÏitosti Terezínské tryzny 16. kvûtna t.r.
Kolonie organizuje mezinárodní pracovní setkání, sympozia, koncerty, výstavy a tvÛrãí pobyty umûlcÛ, studentÛ
umûleckých ‰kol i jejich absolventÛ v Terezínû. Základním
motivem pro tuto ãinnost je NEZAPOMENOUT! KaÏdoroãnû pofiádá v Terezínû festivaly s dílnami fotografie, skla,
designu, architektury ãi divadla. Leto‰ní festival se koná pod
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Dr. Ludmila Chládková, vedoucí vzdûlávacího oddûlení
Památníku Terezín, které s námi uÏ mnoho let velmi úãinnû
spolupracuje, podûkovala Terezínské iniciativû za finanãní
podporu ‰kolním zájezdÛm, jimÏ hradí dopravu do Terezína,
a také v‰em ãlenÛm Terezínské iniciativy, ktefií se zúãastÀují
semináfiÛ, pfiedná‰ek i vzdûlávacích pobytÛ v Terezínû a svou
pfiítomností jim dodávají punc vûrohodnosti. (Viz strana 10
tohoto ãísla – pozn. redakce).
Eva Herrmannová upozornila na ojedinûlý koncert kvarteta ruských Ïidovských hudebníkÛ Chagall, ktefií Ïijí a pÛsobí v nûmeckém
Frankfurtu nad Mohanem Koncert se bude konat v sobotu 8. kvûtna
v Terezínû a pro zájemce bude pfiipraven zvlá‰tní autobus. (Viz
strana 13 tohoto ãísla – pozn. redakce).
František Banyai – pfiedstavitel druhé generace, uvítal
zmûnu stanov Terezínské iniciativy, která dává moÏnost ãlenství i pfiíslu‰níkÛm tfietí generace. Pfiedstavil se úãastníkÛm
a nabídl Terezínské iniciativû svou pomoc. (Viz strana 10
tohoto ãísla – pozn. redakce).
✡✡✡
Z diskusních pfiíspûvkÛ jsme vyÀali a na tomto místû uvádíme celý pfiíspûvek dr. Martina Thiela, jenÏ informuje o stavu projektu „Ghetto Rente“: „Dobrý den, váÏené dámy, váÏení pánové. Moje jméno je Martin Thiel, jsem advokátem
âesko – nûmeckého fondu budoucnosti a vedoucím projektu
„Ghetto Rente“, který je financován z prostfiedkÛ âeské rady
obûtí nacismu. Úkolem tohoto projektu bylo zpoãátku pomá-

hat pfii vyplÀování dotazníkÛ pro Landesversicherungsanstalt
v Landshutu. Tento úkol jsme splnili, vût‰ina Ïádostí uÏ byla
podána, celkem jich do Landshutu do‰lo asi 800. Vyskytují se
v‰ak stále je‰tû nûkteré spí‰e právnické problémy, proã vlastnû je‰tû nikdo nic nedostal. Nejvût‰í problém, jak se dnes ukazuje, je osvûdãení podle paragrafu 255. Nûmecká strana povaÏuje toto osvûdãení za dÛvod pro odmítnutí nároku. Tvrdí,
Ïe dvûstûpûtapadesátka má vliv na ãeský dÛchod a tím je
vlastnû vylouãen nûmecký dÛchod. Prostfiednictvím advokátní poradny Thiel a Strünk v Düsseldorfu, Landesversicherungsanstalt v Landshutu, bylo dohodnuto, Ïe jiÏ nebudou
rozhodovat negativnû, Ïe se poãká na dva soudní pfiípady, které by mûly být pfií‰tí mûsíc zahájeny v Landshutu. Tyto dva
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pfiípady budou projednány a jejich cílem je dokázat, Ïe dvûstûpûtapadesátka není oprávnûným dÛvodem pro odmítnutí dÛchodu. Jen za pfiedpokladu, Ïe tohle projde, mohou být Ïádosti schváleny a vy jako Ïadatelé máte ‰anci na obdrÏení tohoto dÛchodu. To budou dvû osudové Ïaloby, my jsme k tomu
pfiidali je‰tû tfietí pfiípad, který dle na‰eho názoru je nejlep‰í,
protoÏe má nejlep‰í doklady. BohuÏel vám je‰tû musím fiíci,
Ïe vlastnû jediným dÛvodem, proã to nedostáváte, je právû ta
dvûstûpûtapadesátka, kterou asi 99 % z vás vlastní. To je
situace, jeÏ nyní nastala. Pfií‰tí mûsíc zahájíme Ïaloby a budu
Terezínskou iniciativu dále informovat o vývoji situace.“
Seznámili jsme vás v podstatû s hlavními body v‰ech pfiednesených diskusních pfiíspûvkÛ. Je ‰koda, Ïe mezi nimi nebyl
ani jediný, který by reagoval na pfiednesené nebo v na‰em
ãasopise pfiedem oti‰tûné zprávy témûfi ze v‰ech oblastí pÛsobení Terezínské iniciativy. Pfiedsednictvo a jeho ãlenové se
vûnují mnoha ãinnostem, z nichÏ jedna z nejdÛleÏitûj‰ích
a nejpracnûj‰ích je sociální péãe o na‰e ãleny. Sotva si nûkdo
dokáÏe pfiedstavit, jakého obrovského úsilí je tfieba k tomu,
aby tato ãinnost probíhala pravidelnû a tak, jak ji znáte a mnozí vyuÏíváte. Získat prostfiedky z pfiíslu‰ných grantÛ znamená pochopitelnû pfiesné výãty vynaloÏených penûz, ale zejména opakované Ïádosti a urgence i dal‰í a dal‰í pfiipomínky,
samozfiejmû v angliãtinû. Bez pomoci Îidovské obce v Praze
by se jiÏ nûkolikrát musela tato na‰e zdánlivû samozfiejmá ãinnost zastavit. Také v kulturní oblasti je ná‰ Ïivot pomûrnû
bohatý, nûkolikrát do roka pofiádá TI zajímavá a umûlecky
hodnotná pfiedstavení, a odehrávají-li se v Terezínû, je to vût‰inou i s dopravou. To jsou jen namátkovû vybrané aktivity
a chceme jen doufat, Ïe absence jakékoli pfiipomínky, návrhu, nápadu ãi jenom souhlasu znamená, Ïe jste s touto ãinností spokojeni.
✡✡✡

K na‰im kulturním aktivitám patfiila i náv‰tûva divadelního
pfiedstavení Howard Katz ve Vinohradském divadle. Nelze
nepodûkovat Evû Herrmannové, která svým ‰armem a argumentací pfiesvûdãila vedení divadla natolik, Ïe hru, derniéru,
nasadilo právû na 15. dubna, tedy na den konání na‰eho snûmu. Nûkomu se líbila, jinému ménû, jak uÏ to v Ïivotû bývá,
k nespokojenosti pfiispûla v‰ak zfiejmû i notoricky známá ‰patná akustika v tomto divadle.
Anna Lorencová
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O âINNOSTI P¤EDSEDNICTVA TEREZÍNSKÉ INICIATIVY V ROCE 2003
Dagmar Lieblová

fiedkládáme vám zprávu o ãinnosti PTI za uplynulý rok. Úvodem
pfiipomenu usnesení loÀského
snûmu. Kromû toho, Ïe v nûm byl vyjádfien souhlas se zprávami pfiednesenými
na snûmu a s návrhem, aby pfiedsednictvo i revizní komise byly voleny na
dva roky, bylo pfiedsednictvu uloÏeno,
„aby v nadcházejícím volebním období
nadále pokraãovalo v ãinnostech uvedených ve zprávách pfiednesených na
snûmu“. Dále bylo pfiedsednictvo TI povûfieno napsat dopis pfiedsedkyni âSBS

P

jak tato pomoc probíhá, jste si jistû
pfieãetli. Chtûla bych jenom doplnit, Ïe
prÛbûÏné vyplácení pfiíspûvkÛ bylo ãas
od ãasu moÏné jen díky finanãní pÛjãce
ÎOP, protoÏe prostfiedky od Claims
Conference docházejí zpravidla opoÏdûnû. Ale hlavnû by vyplácení pfiíspûvkÛ nebylo moÏné bez práce sociálního
oddûlení, jmenovitû paní Zlaty Kopecké, která vzornû vede celou agendu a jíÏ
za to patfií ná‰ dík.
• Vydáme 2 aÏ 3 ãísla ãasopisu Terezínská iniciativa.
Od loÀského snûmu vy‰la tfii ãísla
ãasopisu.

se uskuteãnilo a následovalo pfiedstavení hry Esther v podání studentÛ
brnûnské konzervatofie.
• 8. bfiezna 2004 vzpomeneme osudu
záfiijového transportu.
Leto‰ní 60. výroãí jsme pfiipomnûli
jednak tryznou v Pinkasovû synagoze
v nedûli 7. bfiezna, a 8. bfiezna vzpomínkovým odpolednem v Terezínû.
Památník Terezín pfiipravil na tento den
vernisáÏ výstavy o rodinném tábofie.
Zahajovací projev pfiednesl ãlen pfiedsednictva TI, jeden z „Birkenau Boys“,
Pavel Werner. Poté se na pÛdû Magdeburských kasáren konal koncert norské
zpûvaãky Bente Kahan. Mimo jiné zpívala zhudebnûné básnû Ilse Weberové
napsané v Terezínû. Na toto odpoledne
vypravila TI do Terezína autobus a mikrobus.
Souhrnnû mÛÏeme tedy fiíci, Ïe jsme
loÀské úkoly splnili. Tím ov‰em není
ãinnost PTI zdaleka vyãerpána.
●●●

A. Dvofiákové. Dopis jsme napsali, odeslali a text uvefiejnili v 25. ãísle na‰eho
ãasopisu z kvûtna 2003. Pro svou ãinnost jsme si loni stanovili tyto úkoly:
• I v pfií‰tím ‰kolním roce 2003/2004
budeme dosavadním zpÛsobem finanãnû podporovat ‰kolní zájezdy do
Terezína a pfii jejich programu spolupracovat se vzdûlávacím oddûlením
Památníku.
O plnûní tohoto úkolu je v posledním
ãísle ãasopisu zpráva výchovné komise;
doãetli jste se v ní, Ïe jsme pro nedostatek prostfiedkÛ museli financování
trochu upravit. A hledáme dal‰í zdroje,
abychom podporu nemuseli omezit
je‰tû více.
• Doufáme, Ïe budeme moci z prostfiedkÛ od Claims Conference poskytovat
i nadále pomoc pfieÏiv‰ím holocaust.
Pomûrnû podrobnou zprávu o tom,

• Jako kaÏdý rok i letos se podílíme na

pfiípravû kvûtnové tryzny v Terezínû
a úãastníme se jí.
Kvûtnové tryzny mají mnohaletou
tradici, konala se loÀská a uÏ se pfiipravuje leto‰ní.
• 23. záfií uspofiádáme zájezd do Terezína u pfiíleÏitosti 60. výroãí terezínské premiéry Brundibára a popfiípadû
bûhem roku dal‰í zájezd podle zájmu
ãlenstva.
Odpoledne s Brundibárem bylo skuteãnû nezapomenutelným záÏitkem pro
v‰echny, kdo se ho zúãastnili. Ostatní si
mohli podrobnosti pfieãíst v 26. ãísle
ãasopisu.
• V fiíjnu se opût sejdeme u pamûtní desky v Hole‰ovicích a uspofiádáme setkání (praÏských) ãlenÛ TI s kulturním
programem.
Setkání u Parkhotelu v Hole‰ovicích

Pfiedsednictvo se schází uÏ nûkolik let
pravidelnû, obvykle kaÏdé tfietí úterý
v mûsíci, s výjimkou ãervence a srpna.
Mezi schÛzemi pfiedsednictva se zaãátkem mûsíce, a to i bûhem léta, schází
výkonný výbor. Úãast ãlenÛ na schÛzích je slu‰ná, fiekla bych pfiimûfiená
moÏnostem, vûku a zdravotnímu stavu.
SloÏení pfiedsednictva se od minulého
roku nezmûnilo, a protoÏe jsme ho loni
zvolili na dva roky, doufám, Ïe se
nezmûní ani nadále, Ïe v‰ichni budeme
moci tuto dobrovolnou ãinnost vykonávat jako dosud, i pfies zdravotní a jiné
problémy.
A ãím jsme se tedy je‰tû v uplynulém
roce zabývali.
Brzy po loÀském snûmu jsme zaãali
pomáhat s vyplÀováním dotazníkÛ k Ïádostem o nûmeckou penzi za práci
v ghettu v‰em, kdo o to projevili zájem.
Bylo to dost nároãné, ale zvládli jsme to
ve stanovené dobû.
V kvûtnu jsme vypravili autobus do
Terezína a zúãastnili se tryzny na Národním hfibitovû.
Ve snaze získat dal‰í, a to hlavnû mlad‰í spolupracovníky pro ãinnost v rÛzných komisích, rozhodlo PTI uspofiádat
setkání 2. a 3. generace. SchÛzka se
uskuteãnila v listopadu a bylo to setkání
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milé a uÏiteãné. Zúãastnilo se ho deset
potomkÛ pfieÏiv‰ích, z toho se ‰est
pfiihlásilo k práci v rÛzných komisích. To
je jistû potû‰itelné. Kromû toho se nám
podafiilo mimo tuto schÛzku získat dva
(uÏ postar‰í) pfiíslu‰níky 2. generace,
jednoho jako právního poradce a druhého jako ãlena finanãní komise.
●●●

V uplynulém období se PTI muselo
zabývat situací, která vznikla ve SdruÏení osvobozených politických vûzÀÛ.
Pokusím se krátce shrnout ná‰ postoj.
Pfied rozkolem v tomto sdruÏení byla TI
povaÏována za jednu z historických
skupin. Od kdy to bylo a jak k tomu
do‰lo, se uÏ dnes nedá zjistit, ale bylo
tomu tak po fiadu let. Poãtem svých
ãlenÛ byla TI skupinou nejvût‰í. Poté,
co se SOPVP rozdûlilo, dospûlo PTI po
dÛkladném zvaÏování v‰ech moÏností
k tomuto rozhodnutí:
Jako sdružení s vlastní právní
subjektivitou je TI vždy ochotna ke
spolupráci s jinými organizacemi na
konkrétních akcích, které jsou v souladu s jejími cíli zakotvenými ve stanovách. TI však nebude kolektivním
členem, tedy historickou skupinou,
ani jednoho ze Sdružení, neúčastní se
voleb do jejich orgánÛ a uzavírání
všeobecných smluv o spolupráci považuje za pfiedčasnou.
Hovofiím tady o TI – MTS jako celku.
Jednotliví ãlenové TI mohou být samozfiejmû ãleny a funkcionáfii jakékoliv
organizace podle svého názoru a pfiesvûdãení.
●●●

V leto‰ním roce se v âesku poprvé
pfiipomínal 27. leden jako Den obûtí
nacismu. Pfii této pfiíleÏitosti se konalo
ve Státní opefie Terezínské oratorium.
TI byla jedním ze spolupofiadatelÛ.
Díky organizaãním schopnostem ãlenky PTI Evy Herrmannové se toto pfiedstavení, kterého se jistû vût‰ina z vás
zúãastnila, mohlo konat právû ve Státní
opefie.
●●●

Do ãinnosti PTI za uplynulý rok je
tfieba zafiadit i pfiípravu dne‰ního snûmu.
V minulých letech byl souãástí snûmu
vÏdy také kulturní program. Nûkdo
s ním byl spokojený, nûkdo ne. ZvaÏovali jsme rÛzné moÏnosti a nakonec
rozhodli, Ïe na leto‰ním snûmu kulturní
program nebude, abychom mûli více

ãasu a mohli si mezi sebou popovídat.
Místo kulturního programu jsme
opatfiili vstupenky na dne‰ní pfiedstavení ve Vinohradském divadle. Bylo
to moÏné díky daru, který jsme pfied
ãasem obdrÏeli od zahraniãního dárce.
Ten si pfiál, aby byly tyto finanãní prostfiedky pojmenovány Fond Roberta
Zelenky a aby z nûj byl poskytován
pfiíspûvek ãlenÛm TI na nûco, co by jim
pÛsobilo radost, co by si sami pfiípadnû
nemohli dopfiát. âlenky Poradního
výboru pfieÏiv‰ích holocaust napadlo,
Ïe bychom mohli pro ãleny TI zakoupit
pfiedplatné do divadla. Tuto moÏnost
vyuÏili na‰i ãlenové v Ostravû, Brno
o na‰i nabídku neprojevilo zájem. PTI
usoudilo, Ïe by bylo dost obtíÏné organizovat v Praze pÛjãování permanentek
a rozhodlo, Ïe místo toho zakoupíme
lístky do Vinohradského divadla na hru
Howard Katz. Je opût zásluhou Evy
Herrmannové, Ïe se pfiedstavení koná
právû dnes.
Ve zprávách o ãinnosti pfiedsednictva
informujeme pravidelnû o stycích TI se
zahraniãím. Kontakty s na‰imi zahraniãními ãleny udrÏujeme zasíláním
kaÏdého ãísla ãasopisu. To je v‰ak dost
nákladné. Proto jsme se obrátili na zahraniãní ãleny s dotazem, zda mají
skuteãnû o ãasopis zájem, a poÏádali je
o pfiíspûvek na po‰tovné. Nûjaký výsledek tento dopis mûl, dostali jsme
nejrÛznûj‰í ãástky, od 50 Kã ze ·výcarska po 50 USD ze Spojených státÛ.
Ti, kdo se ozvali, dostávají ãasopis dále,
ostatní jsme prozatím ze seznamu vy‰krtli. Podle dopisÛ, které pfii‰ly, je
vidût, Ïe ãasopis má i u zahraniãních
ãlenÛ pozitivní ohlas. (K popularitû ãasopisu v zahraniãí by pfiispûlo, kdyby
bylo na internetu pfiipojeno anglické
resumé.)
Jako v minulých letech se i loni na nás
obracela, zejména prostfiednictvím elektronické po‰ty, fiada lidí ze zahraniãí
s rÛznými dotazy. ZmiÀovala jsem se
o tom uÏ v loÀské zprávû. Buì se chtûjí
dozvûdût nûco o osudu svých pfiíbuzných, ktefií pro‰li Terezínem, nebo
hledají pamûtníky, ktefií by jim mohli být
nápomocni pfii psaní v‰elijakých prací
o holocaustu, od ‰kolních referátÛ aÏ po
romány. Takovéto dotazy pochopitelnû vyÏadují ãasto pomûrnû podrobnou odpovûì, nûkdy se rozvine i del‰í
e-mailová korespondence, která v‰ak
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zpravidla konãí informací z na‰í strany.
Îe by se tazatel pak je‰tû ozval, se stává
zfiídka, spí‰ se ozve, kdyÏ potfiebuje po
ãase vûdût nûco dal‰ího.
Pokraãují na‰e dlouholeté kontakty
se zahraniãními organizacemi pfiátel
a podporovatelÛ Terezína, jako je zejména Niedersächsischer Verein zur
Förderung von Theresienstadt. Tento
spolek zorganizoval v loÀském roce
akci RÛÏe pro Terezín, pfii které zakoupil a pak zasadil rÛÏe na Národním
hfibitovû v Terezínû, místo tûch, které
byly poniãeny povodní. Místopfiedsedkynû spolku se v fiíjnu úãastnila
pamûtní slavnosti u Parkhotelu a já jsem
byla letos opût pozvána na jejich výroãní zasedání. Dal‰í organizace, se
kterými máme kontakty, jsou Brandenburger Verein zur Förderung von Theresienstadt, Stiftungsfond Hans Krása,
Aktion Sühnezeichen aj. Aktivní je spoleãnost na‰ich pfiátel na Dálném východû, kterou v Tokiu zaloÏila Sachiko
Hayashi. Ta uspofiádala uÏ nûkolik akcí
na na‰i podporu, v tûchto dnech se má
v Tokiu uskuteãnit koncert z dûl terezínských skladatelÛ. A ona je i iniciátorkou filmu o ãasopisu Vedem, ve kterém
budou zábûry dnes tady natoãené.
V loÀském roce byla v Terezínû odhalena pamûtní deska na domû, kde
bydleli v ghettu Dánové. Na tuto slavnost pfiijela poãetná skupina z Dánska.
Se‰la jsem se s nimi, vymûnili jsme si
adresy, ale zatím to tím skonãilo.
Na‰i ãlenové se zúãastÀují besed na
zahraniãních (zejména nûmeckých)
‰kolách, jsou zváni jako pamûtníci u pfiíleÏitosti vzpomínkových dnÛ apod.
Podobnû pÛsobí i nûktefií na‰i zahraniãní
ãlenové v USA i jinde.
K dÛleÏitým zahraniãním stykÛm
patfií kontakty s Claims Conference. UÏ
jsem se zmínila krátce o grantu na zdravotní fond. Máme ho pfiislíbený i na
leto‰ní rok. Kromû toho mÛÏeme poskytovat pomoc v pfiípadech, kdy se
pfieÏiv‰í holocaust dostanou do tísnivé,
aÏ nefie‰itelné Ïivotní situace. Finanãní
pomoc Claims Conference je pro nás
velice významná. Jedinû s ní totiÏ mÛÏeme vyplácet pfiíspûvky ze zdravotního fondu na léky, zdravotní pomÛcky
apod. Tuto pomoc pfieÏiv‰ím holocaust
poskytuje Claims Conference jiÏ nûkolik let. Neprobíhá to ov‰em samoãinnû.
Je s tím spojeno podávání pravidelných

▼
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Doufám, Ïe dobré vztahy, které se
bûhem let vytvofiily, aÈ uÏ jde o obec,
federaci, Památník Terezín, Institut TI
a dal‰í, zÛstanou zachovány i nadále,
protoÏe jenom tak mÛÏeme plnit úkoly,
které nám ukládají na‰e stanovy.
Na závûr bych ráda popfiála v‰em
hodnû zdraví, pohody a klidu. Doufám,
Ïe se je‰tû dlouho budeme scházet na
snûmech i pfii jiných pfiíleÏitostech.

zpráv a Ïádostí. Korespondence s pracovníky CC a zejména se zástupcem
Jointu v PafiíÏi p. Bar-Chaimem probíhá
e-mailem, faxem, obyãejnou po‰tou,
leckdy je tfieba i telefonovat.
Korespondenci se zahraniãím vedeme v souãasnosti vÛbec pfieváÏnû pomocí elektronické po‰ty. Vyfiizuje ji
zpravidla pfiedsedkynû pfiímo ze svého
poãítaãe doma i v úãinné spolupráci se
sekretáfikou, která také pfiijímá a odesílá
e-maily i faxy.

pfieÏiv‰ím holocaust v obtíÏných Ïivotních situacích. Jmenovitû dûkuji za
práci na‰í kanceláfii, bez Marty Jodasové a Mileny Procházkové by TI obtíÏnû fungovala. Za vstfiícné postoje bych
ráda podûkovala FÎO a ÎOP. Jsme
vdûãni, Ïe nám obec refunduje nájemné, které platíme za na‰i kanceláfi
v Jáchymovû ulici, to je skuteãná pomoc na‰emu rozpoãtu.

Ajaké jsou naše zámûry pro tento rok?

Pavel Werner

• I ve ‰kolním roce 2004/05 budeme dle

a tomto místû vás chci seznámit s nûkterými nejdÛleÏitûj‰ími jevy, které provázely na‰i hospodáfiskou ãinnost v minulém roce. Tak nám to ukládají na‰e
stanovy. I letos vás nebudu unavovat výãtem ãísel, která, budete-li mít zájem,
si mÛÏete zjistit v na‰í kanceláfii v Jáchymové ulici.

•

•
•
•

•
•

moÏností podporovat ‰kolní zájezdy
do Terezína, pfii jejich programu
spolupracovat se vzdûlávacím oddûlením Památníku a pokusíme se pro
tento úãel hledat nové finanãní zdroje.
Pokud dostaneme prostfiedky od
Claims Conference, budeme i nadále
poskytovat pomoc pfieÏiv‰ím holocaust.
Vydáme 2 aÏ 3 ãísla ãasopisu Terezínská iniciativa.
Jako kaÏdý rok i letos se budeme podílet na pfiípravû kvûtnové tryzny
v Terezínû a zúãastníme se jí.
V fiíjnu se opût sejdeme u pamûtní
desky v Hole‰ovicích a uspofiádáme
setkání (praÏských) ãlenÛ TI s kulturním programem.
Úãastníme se pfiíprav k oslavám
60. výroãí osvobození Terezína
a dal‰ích KT.
8. bfiezna 2005 vzpomeneme osudu
záfiijového transportu.

Tolik tedy k ãinnosti PTI. Pfiipomínky k ní byste mûli, jako nejvy‰‰í
orgán na‰eho SdruÏení, vyjádfiit v diskusi vy. Já bych ráda závûrem vyslovila
díky: ãlenÛm pfiedsednictva za to, co za
uplynulý rok vykonali, za to, Ïe v‰e
probíhalo v pfiátelském duchu, Ïe se
kaÏdý dle svých moÏností a sil práce
zúãastÀoval. AÈ uÏ to bylo v sociální,
finanãní, kulturní, vzdûlávací komisi,
redakãní radû nebo pfii jednotlivých
úkolech. Zvlá‰tní dík za práci patfií Poradnímu výboru pfieÏiv‰ích holocaust,
který jsme pfied ãasem ustavili podle
pokynu CC. Tento výbor se podle potfieby schází a uváÏlivû fie‰í pfiípady, kdy
je moÏno v rámci Programu naléhavé
pomoci poskytnout finanãní pfiíspûvek

INFORMACE HOSPODÁ¤E

N

Na snûmu v roce 2003 jsem vám sdûloval, Ïe na‰í nejvût‰í pfiíjmovou poloÏkou v roce
2002 byly úroky z kmenového jmûní. V minulém roce tomu tak bohuÏel nebylo. JestliÏe
jsme v r. 2002 získali na úrocích 356.000 korun, pak v loÀském roce to bylo jiÏ pouze
221.000 Kã. Je nám v‰em známo, proã tomu tak bylo – úrok obecnû, i na termínovaných
vkladech, opût poklesl.
Nejvût‰í pfiíjmovou poloÏkou, se kterou mÛÏeme volnû nakládat, se tak staly dary od
vás, od na‰ich ãlenÛ. Vûnovali jste nám 313.000 korun. Dûkujeme vám v‰em, tûm
pfiítomným i tûm, ktefií se z jakýchkoliv dÛvodÛ nemohli snûmu zúãastnit. Nelze se
nezmínit o dárci z Anglie, který nám vûnoval 100.000. Vyhradil si v‰ak právo stanovit
kritéria jejich vyuÏití. ObdrÏeli jsme téÏ znaãnou ãástku – celkem 200.000 korun od
nadaãního fondu obûtem nacismu. Tato ãástka nám podstatnû pomohla sníÏit tûÏké
bfiemeno, které neseme v podobû financování dopravy ‰kol do Terezína. Pozor! Toto
bfiemeno neseme rádi. Vûfiíme, Ïe nám v budoucnu pomÛÏe zachovat povûdomí toho,
co to byl holocaust.
A nyní k nákladÛm. Jak jsem se jiÏ zmínil – kdyÏ jsem uvedl ono bfiemeno, nejvût‰í výdajovou poloÏkou je krytí dopravních nákladÛ, spojených s náv‰tûvou ‰kol
v Terezínû. V r. 2003 jsme vydali pro tento úãel zatím nejvy‰‰í ãástku – celkem
772.413,80 Kã. V budoucnosti si patrnû tak vysokou poloÏku nebudeme moci dovolit,
a proto pfiedsednictvo TI pfiijalo pfiíslu‰né opatfiení. Zjistili jsme rovnûÏ, Ïe existuje urãitá
moÏnost získat pro tento úãel dotaci od Claims Conference. Îádost jsme podali
a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Tento rok, tj. rok 2004, by eventuální kladné
vyfiízení je‰tû nezasáhlo.

kvûten 2004
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Druhou nejvy‰‰í nákladovou poloÏkou jsou personální výdaje, tj. mzda a pfiíslu‰né
odvody vedoucí na‰eho sekretariátu. Vydali jsme 297.280 korun – rozpoãtovali jsme
300.000. I kdyÏ ve‰kerou ãinnost TI vykonávají dobrovolníci, bez jedné profesionální
síly bychom se neobe‰li.
Na tfietím místû jsou náklady, spojené s vydáváním na‰eho Zpravodaje. V minulém
roce jsme pfiekroãili pfiedpokládaný výdaj 150.000 a vynaloÏili jsme 218.000 korun,
neboÈ jsme vydali jedno ãíslo navíc. Bylo to mimofiádné vydání sestavené z prací ÏákÛ
a studentÛ, ktefií nav‰tívili Památník Terezín.
Urãitou ãástku, jmenovitû 88.302 Kã, jsme utratili za sluÏby. Plánovali jsme 80.000
korun. O pfiekroãení se zaslouÏil jednorázový náklad, spojený s údrÏbou hrobu na‰eho
mecená‰e dr. Tomana ve Vídni, a zvy‰ující se náklady s vedením úãetnictví.
MoÏná, Ïe by vás zajímalo, kolik jsme vydali za „vûcné náklady“. Bylo to
80.835 korun – rozpoãtovali jsme 100.000. Jenom po‰tovné nás pfii‰lo na témûfi 23.000
korun, telefon a fax na 25.000 Kã.
Pokud jde o rok 2004, poãítáme s ponûkud niÏ‰ími pfiíjmy. Ménû získáme na úrocích,
ménû dostaneme od nadaãního fondu. Pokud jde o va‰e dary, poãítáme zhruba se stejnou
vý‰í. SníÏíme náklady na výchovnou ãinnost – tj. financování zájezdÛ ‰kol do Terezína.
Chtûli bychom téÏ sníÏit náklad s po‰tovným Zpravodaje do zahraniãí. Ostatní náklady
bychom chtûli udrÏet na srovnatelné úrovni roku 2003. Mohu vás, váÏení pfiítomní,
ujistit, Ïe finance jsou pfiedmûtem peãlivého sledování. Jak jste vyslechli, ãi usly‰íte,
zabývá se jimi kromû revizní komise i zvlá‰tní komise finanãní, vedená pfiímo
místopfiedsedou TI .
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ZPRÁVA REVIZNÍ
KOMISE
Ruth Götzová

tejnû jako v minulých letech se
revizní komise zabývala pravidelnými kontrolami hospodafiení
Terezínské iniciativy, fiízeného hospodáfiem Pavlem Wernerem.
Úãetnictví TI zpracovává jiÏ nûkolik
let firma Ing. J. Zoubkové. Stejnû jako
v minulých letech nebyla ani za rok 2003
shledána Ïádná závaÏnûj‰í pochybení.

S

ÚPRAVY STANOV

P

latné stanovy Terezínské iniciativy byly schváleny na snûmu v roce 1997. Od té
doby se ukázala potfieba provést ve stanovách dvû úpravy. Prvá se týká ãlenství
v na‰em sdruÏení. Podle ãlánku III. stanov „se mÛÏe stát ãlenem bývalý vûzeÀ
terezínského ghetta nebo Ïidovský vûzeÀ jiných koncentraãních táborÛ a vûzeÀských
zafiízení. âleny se mohou stát i rodinní pfiíslu‰níci tûchto osob.“
Na základû tohoto ustanovení se pfiihlásilo 80 ãlenÛ, ktefií se narodili aÏ po
na‰em osvobození. Ale jak jdou léta, mnozí
z nich si zaloÏili vlastní rodiny a i jejich
potomci dorÛstají a stárnou spolu s námi. Je
na‰ím zájmem a mnohdy i jejich pfiáním
pokraãovat v na‰em úsilí, „aby byla uchována památka tûch, ktefií nacistické pronásledování nepfieÏili“.
Proto pfiedsednictvo Terezínské iniciativy navrhlo snûmu, aby ãlánek III. a v souvislosti s tím i ãlánek II. stanov byl upraven
tak, aby ãleny na‰eho sdruÏení mohli být
i vnukové a vnuãky bývalých vûzÀÛ. Z tohoto dÛvodu doporuãilo snûmu vsunout do
uvedených ãlánkÛ stanov za slova „i rodinní pfiíslu‰níci“ slova „a potomci“ bývalých
vûzÀÛ.
Druhá úprava je technického rázu a týká se poãtu místopfiedsedÛ. Podle ãlánku VII.
stanov volí pfiedsednictvo ze svého stfiedu pfiedsedu, dva místopfiedsedy, tajemníka
a hospodáfie. RovnûÏ v ãlánku V. bod 3) se praví, Ïe „za Terezínskou iniciativu jsou
oprávnûni jednat a ji zastupovat pfiedseda nebo jeden ze dvou místopfiedsedÛ kaÏdý
samostatnû.“
Pfiibývající vûk a s tím ãastûj‰í výskyt nemocí ukazují, Ïe ãíselné omezení na dva
místopfiedsedy nevyhovuje v praxi, a proto pfiedsednictvo navrhlo snûmu vypustit ze
stanov omezení dvou místopfiedsedÛ a ponechat na pfiedsednictvu, aby volbu poãtu
místopfiedsedÛ urãilo podle potfieby. Proto doporuãilo snûmu vypustit z uvedených
ãlánkÛ stanov slovo „dva“.
âlenové snûmu nemûli k návrhu úprav stanov pfiipomínky a hlasováním projevili
souhlas s úpravami stanov podle návrhu pfiedsednictva Terezínské iniciativy.
Jaroslav Kraus

âastûji se revizní komise zamûfiuje na
kontroly hospodafiení s finanãními
prostfiedky, které dostává od Claims
Conference na úhrady lékÛ a zdravotních pomÛcek.
Na základû smlouvy mezi ÎOP a TI
jsou tyto prostfiedky propláceny ÏadatelÛm prostfiednictvím sociálního oddûlení ÎOP. Tuto ãinnost zaji‰Èuje paní
Kopecká. V‰echny pfiedloÏené podklady jsou pfied proplacením peãlivû
kontrolovány a po proplacení fiádnû
zaloÏeny.
Celá tato rozsáhlá agenda je pfiehlednû vedena na poãítaãi. V roce 2003
bylo ÏadatelÛm proplaceno za léky
1,107.868 Kã a na zdravotní pomÛcky
620.764 Kã.
Revizní komise mÛÏe konstatovat, Ïe
se aÏ na opravdu nevýznamné drobnosti, které byly vÏdy ihned po upozornûní doplnûny nebo odstranûny, je
celá tato agenda v naprostém pofiádku.
Na závûr mi dovolte, abych podûkovala paní Kopecké za její kvalitní práci,
vstfiícnost a ochotu.
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USNESENÍ SNùMU
Účastníci snûmu Terezínské iniciativy konaného 15. 4. 2004:
1) Schvalují pfiednesené zprávy pfiedsednictva, hospodáfie a revizní komise TI o činnosti za minulý rok.
2) Na základû vyslechnutých zpráv souhlasí s činností tûchto zvolených orgánÛ, dûkují jim za jejich práci
a souhlasí i s tím, aby ve stejném smyslu pokračovala i v dalším roce.
3) Souhlasí s navrženými zmûnami stanov.
4) S povdûkem hodnotí dosavadní pomoc poskytovanou pfieživším holocaust prostfiednictvím zdravotního fondu
Claims Conference a vzhledem k neustále vzrÛstajícím zdravotním nákladÛm zdÛrazÀují potfiebnost jejího
pokračování.
5) Rovnûž s povdûkem hodnotí i všechny další finanční pfiíspûvky a granty, které pomáhají fiešit sociální
problémy členÛ TI, resp. které umožÀují činnost TI, včetnû grantu od NFOH, a dobrovolné dary a pfiíspûvky
od členÛ TI.
6) Se zájmem pfiijali i pfiíspûvky od pozvaných hostÛ.

Z DISKUSE NA NA·EM SNùMU
ING. TOMÁŠ JELÍNEK,
PŘEDSEDA ŽIDOVSKÉ OBCE V PRAZE
ovolte mi, abych vás pozdravil jménem Îidovské
obce v Praze. UÏ zde bylo mnoho fieãeno o dlouhodobé spolupráci mezi TI a ÎOP, která jde hluboko do
90. let. Já bych je‰tû pfiipomnûl jedno pravidlo, které zde nezaznûlo, Ïe ve‰keré star‰í i souãasné projekty ve zdravotní
a sociální oblasti jsou otevfieny v‰em ãlenÛm TI, nevztahuje
se na nû podmínka pouze ãlenství v ÎO.

D

Rád bych zde zmínil dvû témata, která povaÏuji za urãitou
spojnici pfiípadné spolupráce v pfií‰tích letech. Tím prvním
tématem je otázka výchovy mládeÏe, které TI vûnuje velkou
pozornost. Chtûl bych upozornit na to, Ïe v r. 2003 se na
neonacistické scénû objevila celá fiada ãeských pfiekladÛ

literatury popírající holocaust, jako jsou publikace: „Skuteãnû
zemfielo ‰est milionÛ?“ ãi Leuchterova zpráva, která popírá
existenci plynových komor v Osvûtimi. Vy, jako oãití svûdci
tûchto událostí, jste dÛleÏitou souãástí toho, jak bude vytváfiena historická pamûÈ ãeské spoleãnosti. Proto jiÏ v minulosti Památník Terezín napfi. zaãal zapracovávat do svého
curiculla pro vzdûlávání uãitelÛ i tyto popíraãské materiály
a domnívám se, Ïe i ve spolupráci s va‰í institucí by tomu mûla
býti vûnována pozornost.
Tou dal‰í oblastí je roz‰ífiení sociálních projektÛ ÎOP. Jedná
se konkrétnû o projekt Hagiboru, který byl jiÏ pfiedstaven va‰í
sociální komisi v minulém roce, a o nûm bylo informováno
prezidium v minulém mûsíci. Tento projekt pfiipravuje ÎOP
od r. 2003, kdy vznikla pfiípravná studie, a v kvûtnu tr. by mûla
být vyhodnocena soutûÏ architektonických kanceláfií. Je zamûfien na posílení péãe o typ domova seniorÛ, jaký známe
z ulice Milady Horákové, a mûl by na novém prostoru
Hagiboru nabídnouti místo aÏ ‰edesáti klientÛm. Akce bude
finanãnû nesmírnû nároãná a pfiestoÏe ÎO má v této chvíli
pravdûpodobnû k dispozici jednu tfietinu prostfiedkÛ, které by
bylo potfieba, bude nutné zajistit zbývající ãást. Jednak
poskytnout obci podporu pfii jednání s rÛznými zahraniãními
nadacemi, mezi nûÏ patfií i zde uÏ zmiÀovaná Claims
Conference, a jsou tu i dal‰í nadace, pfiedev‰ím ve Spojených
státech. Chtûl bych zde pfiipomenout, Ïe otázku vybudování
Hagiboru, jak byl jiÏ mnohokrát prezentován, bude fie‰it aÏ
pfií‰tí reprezentace, vze‰lá z voleb ÎOP, která má rozhodnout
i o zpÛsobu jejího financování.
Pfieji va‰emu shromáÏdûní a va‰í organizaci mnoho
úspûchÛ, vûfiím, Ïe na‰e spolupráce bude dále probíhat tak
dobfie, jako probíhá, a chtûl bych pouze pfiipomenout, Ïe aÏ
budete fie‰it situaci rozpoãtu, nemûli byste taky zapomenout
na âeskou radu pro obûti nacismu, a tfieba vzdûlávací projekty,
na nûÏ se nedostávají prostfiedky, je moÏné zaslat i tímto
smûrem.

Z našeho letošního snûmu

Dr. LEO PAVLÁT,
ŘEDITEL ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE
ámy a pánové, váÏené shromáÏdûní. Pfieji vám pûkné
dopoledne a dûkuji za moÏnost promluvit zde nejen
jménem Îidovského muzea v Praze, ale i osobnû.
K osobnímu tónu mû vede pfied chvílí zmínûná pfiipomínka

D

výroãí osvobození koncentraãního tábora Bergen Belsen.
Tam byla osvobozena i moje maminka, která jako jediná z celé rodiny pfieÏila ‰oa. A tato rodinná historie, to, jak jsem ji
vnímal, stojí za mým zájmem o Ïidovství, bez toho bych nebyl ve funkci, kterou dnes v Îidovském muzeu zastávám.
Svou práci zde povaÏuji za velkou ãest. Îidovské muzeum
není obyãejná instituce; je to památník obûtem ‰oa, a to nejen svou Pinkasovou synagogou, ale jako celek. Na‰e muzeum svou samou existencí pfiipomíná utrpení ÏidÛ v âechách
a na Moravû, a pouhý fakt, Ïe v takové instituci mohu pÛsobit, Ïe je moÏno rozvíjet její ãinnost a jejím prostfiednictvím
pÛsobit na ‰irokou vefiejnost u nás, ale i v zahraniãí, je pro mû
zavazující. Máme víc neÏ pÛl milionu náv‰tûvníkÛ roãnû, velká ãást jich pfiichází z jiných zemí. Být v Îidovském muzeu,
je tak pro mne nejen velká ãest, ale také velká odpovûdnost.
Jistû víte, Ïe v na‰em muzeu pÛsobí oddûlení holocaustu.
Zde se shromaÏìují, zpracovávají a tfiídí písemnosti, fotografie, nejrÛznûj‰í dokumenty vztahující se k uvedené problematice. Za zvlá‰tní, alespoÀ struãnou zmínku stojí, Ïe toto
oddûlení nedávno pfiipravilo i dvû velice významné výstavy,
které vstoupily do ‰ir‰ího povûdomí vefiejnosti. Staly se nejen
kulturní událostí, ale pfiedev‰ím upozornily na dal‰í podstatné
souvislosti historické a etické. Tûmito výstavami byly
„Umlãené tóny – Ïivot a dílo ãeských Ïidovských umûlcÛ
Gideona Kleina a Egona Ledeãe“, a pfiedev‰ím „Nalezené
tváfie – vzpomínka na obûti holocaustu“. V této souvislosti
vám v‰em chci velice podûkovat. Druhé zmínûné výstavû
pfiedcházel sbûr materiálÛ. Inicioval jsem my‰lenku, Ïe se
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prostfiednictvím sdûlovacích prostfiedkÛ obrátíme na nej‰ir‰í
vefiejnost se Ïádostí, zda se v rodinách nebo u známých
nenacházejí dokumenty, fotografie – prostû cokoli se vztahem
k perzekuci ÏidÛ za druhé svûtové války. Odezva na tuto
výzvu byla nesmírnû pfiíznivá, vpravdû ohromující. Ozvalo
se nám více neÏ 500 osob, získali jsme výjimeãné dokumenty
a fotografie. Výstava sama potom vyvolala dal‰í zájem, takÏe
jsme dostali nový materiál. Mezitím se výstava stala putovní.
Byla zatím uvedena s velkým ohlasem v Brnû a pravdûpodobnû ji pfiipravíme v nûkolika dal‰ích verzích.
Tímto zpÛsobem – daleko lépe neÏ upozorÀováním na
významná data, ale setkáním s konkrétními osudy lidí – je
moÏno pfiipomenout zvlá‰tû mladé generaci, co to byl holocaust. V dne‰ní dobû je to o to dÛleÏitûj‰í, Ïe ji opût provází
xenofobie, netolerance, stále patrnûj‰í projevy antisemitismu.
Za této situace máme v Îidovském muzeu za to, Ïe musíme
svým dílem pfiispívat k výchovû mladých lidí, uãinit v‰e pro to,
aby vûdûli o ‰oa.
Na‰e oddûlení holocaustu spolupracuje s fiadou odborných
institucí – na prvním místû s Památníkem Terezín, Institutem
Terezínské iniciativy – ale i se ‰kolami a sdûlovacími prostfiedky. Taková spolupráce je velice dobrá a pfiiná‰í i významné konkrétní výsledky. Na‰e spoluodpovûdnost za výchovu je zfiejmá, jsme si vûdomi, Ïe mÛÏeme svým skromným
dílem pÛsobit na vûdomí ãeské spoleãnosti. V této souvislosti
chci zvlá‰È zdÛraznit aktivity na‰eho Vzdûlávacího a kulturního centra. To úzce spolupracuje s Památníkem Terezín,
napfi. na projektu „Jak uãit o holocaustu“. Za necelé ãtyfii
roky se ho zúãastnilo na 800 ãeských pedagogÛ. Navázali
jsme dobré pracovní vztahy s pedagogickými centry a mimopraÏskými Ïidovskými obcemi. Pro nû i pro dal‰í zájemce
jsme napfiíklad pfiipravili ãtyfidílný cyklus Îidovské dûjiny,
tradice, kultura, výchova k toleranci. Ve spolupráci s katedrou
pedagogiky Pedagogické fakulty UK jsme uskuteãnili projekt
„O chlapci, který se nestal ãíslem“. Ten vychází ze známých
kreseb Bedfiicha Fritty z Terezína, které textem doplnil
spisovatel Ivan Klíma.
Obecnû se v na‰í ãinnosti velice zamûfiujeme na spolupráci
s pedagogy, protoÏe právû oni budou dále ovlivÀovat mladou
generaci. Pro ãinnost na‰eho Vzdûlávacího a kulturního centra jsou specifické zvlá‰tní projekty zamûfiené na mlad‰í dûti,
tfieba jen z 1. ãi 2. tfiídy. Co se týãe star‰ích dûtí, zmíním alespoÀ nûkteré programy. V rámci projektu „Umûní v mezních
situacích“ dûti nav‰tíví Pinkasovu synagogu a potom výtvarnû zpracovávají své dojmy. Pfii projektu „Holocaust v dokumentech“ se dûti seznámí s urãitými dokumenty spjatými se
‰oa a opût se k nim vyjadfiují. Máme téÏ projekt „Reflexe –
viníci, zachránci a ti druzí“. Dûti si pfii nûm mohou uvûdomit,
v jaké situaci kdo byl bûhem války, a souãasnû jednotlivé
situace hodnotí. Za pfiipomenutí stojí i ná‰ nejnovûj‰í program
„Hanin kuffiík“, který opût ãerpá z nedávno vydané kníÏky
o osudu jedné ãeské Ïidovské dívky za války. Jsem pfiesvûdãen, Ïe v‰echny tyto projekty i dal‰í vzdûlávací aktivity
Îidovského muzea mají velký význam.
V souvislosti s muzeem mi v‰ak dovolte je‰tû zmínit nûkteré dal‰í skuteãnosti, podle mého ve vztahu k vám dÛleÏité.
(Foto na stranû 2 - 9: Michal Stránský)

▼
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Îidovské muzeum v Praze je fiízeno Federací Ïidovských obcí
a Ministerstvem kultury jako zakládajícími ãleny a ve správní
a dozorãí radû muzea je téÏ men‰inovû zastoupena Îidovská
obec v Praze. Muzeum je pro ni význaãným zdrojem pfiíjmÛ
a je to tak správné. Vztah je jasnû dán na základû nájemních
smluv. Málokdo v‰ak ví, co se za nimi skrývá. Objekty opravujeme, rekonstruujeme a udrÏujeme, za moÏnost uÏívat je
platíme trÏní nájem. Kdybych napfiíklad pfiíjmy z tohoto
nájmu pfievedl do konkrétní roãní ãinnosti Îidovské obce
v Praze, znamenalo by to, Ïe se z nûj dají kompletnû pokrýt
tyto aktivity: ãinnost kulturního oddûlení, klubu, knihovny,
oddûlení sociální a zdravotní péãe, stfiediska sociálních
sluÏeb, penzionu, domova seniorÛ, denního centra, domácí
péãe EZRA, dále kompletní lékafiská péãe, ãinnost ‰kolky
a ‰koly. Toto se dá uhradit z nájmu Îidovského muzea placeného Îidovské obci. NeodváÏil bych si o tom mluvit, kdyby
se nedávno – bohuÏel máme pfiedvolební atmosféru – neobjevily nûkteré náznaky, jako by snad Îidovské muzeum vyvíjelo svou ãinnost na úkor ãinností jiných, jako by se kvÛli
nûmu upfiednostÀovala péãe o památky pfied péãí o pfieÏiv‰í
‰oa. Toto musím odmítnout. Chci zdÛraznit, Ïe já osobnû se
cítím být zástupcem Ïidovské komunity v Îidovském muzeu.
Hlásím se ke svému Ïidovství, protoÏe jsem vyrostl v rodinû,
k níÏ Ïidovství patfiilo, protoÏe jsem poznal mnoho lidí s tímto
osudem. Jejich osud mi leÏí na srdci, a proto se velice stavím
za to, aby se uskuteãnil projekt Hagibor. Nebylo moÏné ho
uskuteãnit dfiíve, protoÏe Hagibor byl smluvnû vázán, a teprve
nyní – coÏ je pfiíznivá shoda okolností – je volný. Doufám, Ïe
se najde zpÛsob, jak by Îidovské muzeum mohlo v rámci své
ãinnosti, vykonávané podle zákona, podpofiit tento projekt.
K pfieÏiv‰ím ‰oa mám velice osobní vztah. Myslím, Ïe
kromû jiného to dávám najevo i svou publicistickou ãinností.
Speciálnû se zamûfiuji na to, kdyÏ se v tisku, ve vefiejném
Ïivotû objeví náznaky zpochybÀování holocaustu ãi pfiekrucování jeho smyslu. To se stalo v pfiípadû pfiedsedy ODS Topolánka, který ve vztahu k urãité politické kontroverzi uvedl, Ïe
jde o témûfi „osvûtimskou leÏ“. Takto jsem reagoval, kdyÏ
pfiedseda âeské agrární komory v ne‰Èastné naráÏce v televizi
hovofiil v souvislosti s nemocí ‰ílených krav o tom, Ïe je ‰patné, kdyÏ se kvÛli jednomu nemocnému kusu musí vybít celé
stádo – a dodal, Ïe mu to pfiipomíná vlaky lidí, které byly posílány do plynu. Podobnû jsem velice ostfie reagoval, kdyÏ
v debatû o interrupcích lidovecký poslanec Karas srovnával
interrupce s holocaustem.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe je nutno na tyto výroky ve vefiejném
Ïivotû reagovat proto, Ïe pokud se tak nestane, stávají se normou, hranice toho, co je moÏné, se posunuje – nemluvû samozfiejmû o tom, Ïe uvedené výroky jsou nesmírnû uráÏlivé, aÏ
nechutné vÛãi vám, ktefií jste ‰oa pro‰li. SnaÏím se tímto
zpÛsobem udrÏet památku obûtí ‰oa v obecné pamûti, i kdyÏ je
to nûkdy spjato i s fiadou nepfiíjemností. Zjistil jsem napfiíklad,
Ïe mám tu ãest jmenovitû figurovat v nûkterých neonacistických tiskovinách. S tím se ãlovûk smífií, pokud ví, Ïe to, co
dûlá, dûlá dobfie, a ví, proã to dûlá. Stejnû jsem se smífiil s tím,
Ïe jsem svého ãasu figuroval coby podvratný sionistický Ïivel
v materiálech StB. Co mû v‰ak mrzí, je to, co se dûje novû: Ïe
v souvislosti s volbami je moÏné, aby se mé jméno objevilo
v broÏufie, kterou pravdûpodobnû vût‰ina ãlenÛ Îidovské obce
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v Praze dostala domÛ po‰tou, pfiiãemÏ tato broÏura obsahuje
náznaky, jako by s mým pÛsobením v muzeu nebylo nûco
v pofiádku, jako by se dûlo nûco nekorektního. Skuteãnû mû to
mrzí, ale konec koncÛ i s tím se mohu vyrovnat. V Talmudu je
psáno – a s tím skonãím – Ïe existují tfii koruny: Jedna je koruna
BoÏí, potaÏmo koruna vlády. Druhá koruna je koruna knûÏství,
coÏ se dá vyloÏit i jako koruna ducha, vûdûní, schopností. Atfietí
koruna – ta je pfiístupná kaÏdému – je to koruna dobrého jména.
Je na vás a na kaÏdém, aby posoudil, zda si Îidovské muzeum
v Praze pod mým vedením vede dobfie, zda je to instituce, která
zastupuje i va‰e zájmy, zda je to instituce, která bojuje proti
antisemitismu a pfiispívá ke zlep‰ení demokratické atmosféry
v této zemi. Já osobnû jsem pfiipraven pro tuto instituci – a tímto
zpÛsobem i pro vás – dál pracovat, pokud mi to nebude
základnû ztûÏováno, pfiípadnû i znemoÏnûno.

Dr. LUDMILA CHLÁDKOVÁ
á budu mluvit tady z toho místa, vzhledem k tomu, Ïe
nemáme svého pfiedstavitele za Památník Terezín zde,
tak si ale neodpustím jedno veliké podûkování za sebe
i za celé své vzdûlávací oddûlení, které peãuje o skupiny, které zase mohou dûkovat vám, Terezínské iniciativû, za významnou finanãní podporu. Opravdu velice vám dûkujeme.
Ono je to kaÏdým rokem nûkolik tisíc dûtí, které pfiijedou díky vám do Terezína, protoÏe víte, jaká je situace ve ‰kolách,
a ten zaplacený autobus, za to jsou v‰echny ‰koly velice vdûãné. ZároveÀ bych chtûla podûkovat je‰tû dal‰ím, ktefií potom
tyto na‰e semináfie a vzdûlávací pobyty okra‰lujete a oÏivujete vlastními pamûÈmi, vzpomínkami. Je vás tady mezi deseti aÏ dvaceti, ktefií nám tam tak aktivnû jezdíte a semináfiÛm dáváte ten punc, který mají. TakÏe je‰tû jednou dûkuji
vám v‰em a vûfiím, Ïe tato spolupráce bude pokraãovat.

J

FRANTIŠEK BANYAI
ezký dobrý den. Jsem pravdûpodobnû nejãerstvûj‰ím
va‰ím ãlenem, jsem pfiíslu‰níkem druhé generace. Já
jsem sledoval poprvé vá‰ snûm a jsem velice rád, Ïe
jste upravili stanovy a va‰imi ãleny se mohou stát i pfiíslu‰níci generace tfietí. Na‰e motivace je tro‰iãku uÏ jiná. My uÏ
nebojujeme o reparace, my uÏ nebojujeme o pomoc. My jsme
naopak generace, která mÛÏe pomáhat, která mÛÏe pfiispût,
aby se va‰e cíle naplÀovaly. Já jsem se chtûl velice struãnû
pfiedstavit, proã jsem vlastnû vstoupil. Pocházím ze Slovenska, ãili osudy mých rodiãÛ byly trochu jiné. Otec i matka se
vrátili z Auschwitzu, kde oba ztratili..., mnû se o tom blbû
mluví, já jsem o tom v Ïivotû nemluvil. Oba ztratili celé rodiny a my jsme vyrÛstali ve stínu Auschwitzu, my jsme vidûli fotografie mrtvých, a to bylo v‰e. Nemluvilo se o Ïidovství, nemluvilo se o tom, co se dûlo, ãili já o tom, jak pfieÏili, vlastnû nevím skoro nic. K Ïidovství jsem se dostal aÏ
v Praze na Ïidovské obci, kde se cítím dobfie a mám pocit, Ïe
ÎO, a doufám, Ïe i TI, splní to, co od nich oãekávám.
Nabízím svou pomoc, svou práci, a domnívám se, Ïe byste
moÏná mohli vûnovat trochu více pozornosti pfiíslu‰níkÛm
druhé a tfietí generace, protoÏe jsou ekonomicky ãinní a urãitû
mohou pfiispût ke zdaru va‰í ãinnosti.

H
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TRYZNA V PINKASOVù
SYNAGOZE

P

fied šedesáti lety, v noci z 8. na
9. bfiezen 1944 byla spáchána
nejvûtší hromadná vražda českých židÛ v historii. Pfievážná část pûtitisícového záfiijového transportu z Terezína, jehož účastníci byli označeni
zkratkou SB, byla po šesti mûsících
pobytu v rodinném tábofie BIIb v Osvûtimi Birkenau poslána do plynových
komor. Celé rodiny, muži, ženy i dûti.
V sobotu 7. bfiezna 2004 se v Pinkasovû
synagóze konala tryzna za tyto a v‰echny
dal‰í Ïidovské vûznû, ktefií byli za druhé
svûtové války umuãeni.
Tryznu zahájil fieditel Îidovského muzea v Praze Dr. Leo Pavlát, který po krátkém úvodu zapálil svíãky za miliony Ïidovských obûtí.
Hlavní projev pfiednesl historik Dr. Toman Brod, jedno z pfieÏiv‰ích dûtí rodinného tábora, oznaãovaných jako
„Birkenau Boys“. V úvodu sdûlil, Ïe
tentokrát nebude mluvit o záhubû záfiijového transportu, ale o Ïivotû a pfieÏívání
dûtí v rodinném tábofie. Pfiipomnûl velkou

Pietní akce v Praze a v Terezínû
zásluhu Fredyho Hirsche, který prosadil
u velitelÛ tábora zfiízení dûtského bloku
a jeho vybudováním alespoÀ do jisté míry
chránil dûti pfied nejhor‰í bídou a hrÛzami
Osvûtimi. V dûtském bloku mûly o nûco
snaz‰í Ïivotní podmínky, trochu více
a snad i lep‰í jídlo, teplo, nemusely chodit
na apely. A naplnûní dnÛ smysluplnou ãinností. Vychovatelé nacviãovali s dûtmi
divadlo, napfiíklad hru o Snûhurce a jejím
princi – záchranci. Fredymu i jeho spolupracovníkÛm se podafiilo alespoÀ na
krátký ãas zmírnit dûtem jejich osud,
který se pro vût‰inu z nich naplnil
likvidací rodinného tábora v létû 1944.
Zdraví mladí lidé byli vybráni na práci,
ostatní na smrt. Obãas se nûkterým vyspûlej‰ím dívkám podafiilo projít selekcí,
ale chlapci vût‰inou tuto moÏnost nemûli.
6. ãervence 1944 se v‰ak stal „zázrak“.
Poté, co jeden ãtrnáctiletý chlapec fiekl
Mengelemu, Ïe by taky chtûl pracovat,
reagoval na to Mengele tak, Ïe osobnû
provedl selekci mezi star‰ími chlapci
v dûtském bloku. Vybral jich devadesát,
ktefií tím získali nadûji na pfieÏití.
Nepodafiilo se to v‰em, ãást z nich se v‰ak
vrátila, zaloÏila rodiny a Ïivot ‰el dál.
Tryznu zakonãil zemský rabín Karol
Sidon modlitbou.
A. L.

NA PAMùË RODINNÉHO TÁBORA

V

pondûlí 8. bfiezna 2004 se konalo
v Památníku Terezín vzpomínkové setkání, konané pfii pfiíleÏitosti 60. výroãí hromadné vraÏdy muÏÛ,
Ïen a dûtí z rodinného tábora terezínských
vûzÀÛ v Osvûtimi – Birkenau. Terezínská
iniciativa zajistila na tuto akci autobus.
Ve 14.00 hodin byla ve foyer kina
Muzea ghetta otevfiena výstava „Rodinný
tábor terezínských vûzÀÛ v Birkenau“.
Místnost byla zcela zaplnûná, kdyÏ fieditel
Památníku dr. Jan Munk zahájil výstavu
a po krátkém uvítání hostÛ pfiedal slovo
Pavlu Wernerovi, ãlenu skupiny hochÛ,
které pfii likvidaci BIIb vybral dr. Mengele. ·lo o 90 hochÛ ve vûku 12 – 16 let.
Ti co je‰tû Ïijí – je jich asi 30 – si fiíkají
Birkenau Boys.
Ve svém krátkém vystoupení se P. W.
zmínil rovnûÏ o druhé hromadné vraÏdû
pfii likvidaci BIIb v ãervenci 1944, kdy
bylo posláno do plynu rovnûÏ nûkolik
tisíc terezínských vûzÀÛ vãetnû jeho rodiãÛ. Zamûfiil se pfiedev‰ím na fenomén
holocaustu a citoval jeho definici ãi vyme-

zení, tak jak je formuloval fieditel Îidovského muzea v Praze dr. Leo Pavlát:
„·oa bylo historicky jedineãné. Byl to
promy‰lený, detailnû naplánovaný program, vedoucí k identifikaci obûtí pfies
jejich okradení, sociální a ekonomickou
degradaci po shromáÏdûní na jednom
místû a likvidaci. Mûl své ideové, pfiímo
metafyzické dÛvody. Îidé byli pro nacisty
nehodni Ïivota. Mûli být nejen mrtvi, ale
neexistovat, nebýt jako ten, kdo nebyl ani
poãat. To bylo ‰oa, moderním státem pfiipravené a uskuteãnûné vyhlazení celého
jednoho spoleãenství.“
Pavel Werner se také zmínil o polemice
s paní Andûlou Dvofiákovou v r. 2003 na
téma holocaust a parafrázoval ãást odpovûdi pfiedsednictva Terezínské iniciativy,
sestavené místopfiedsedou TI ing. Jaroslavem Krausem: „âeské neÏidovské obûti
nacismu, vracející se do vlasti, poãítaly
své mrtvé, ãeské Ïidovské obûti nacismu,
vracející se do vlasti, poãítaly své Ïivé.“
KaÏdý zajisté pochopil propastný rozdíl obou kategorií. P. W. pak je‰tû pfieãetl
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ãást ãlánku nejmenovaného autora ze
Zpravodaje ã. 2 z prosince 2003, vydávaného historickou skupinou Osvûtim a pojednávající o pochodu smrti po likvidaci
Osvûtimi 18. ledna 1945.
Na závûr pak podûkoval a ocenil obûtavou práci pracovníkÛ Památníku Terezín.
Potom zahrálo smyãcové trio a odpoledne, v pÛdním divadle bývalého Magdeburgu, vystoupila paní Bente Kahan
z Norska a pfiednesla písnû na texty Ilse
Weberové o Terezínû.
Pavel Werner

PIETNÍ AKT
NA ÎIDOVSKÉM
H¤BITOVù V PRAZE
dpoledne 5. kvûtna jsme se
se‰li na Îidovském hfibitovû
v Praze, abychom uctili památku na‰ich blízkých a vyslechli si
krátký projev Vûry ·lesingerové:
„ ... se‰li jsme se dnes zde, abychom
si pfiipomnûli dobu pfied 59 lety, kdy –
fieãeno slovy básníka – ãas oponou
trhnul – a tûm, ktefií se ho doãkali jako
vûzni koncentraãních táborÛ, vûzni
ghett nebo jako bojovníci na rÛzných
frontách druhé svûtové války, se znovu
otevfiel Ïivot. Kolik nadûjí v nás tento
ãas vzbudil? Byli jsme mladí, mûli jsme
pocit, Ïe války, diskriminace, rasismus
patfií minulosti.
Dnes s obavami sledujeme, Ïe je‰tû
za Ïivota nás, svûdkÛ holocaustu, se
ozývají hlasy zpochybÀující zloãiny
fa‰ismu a milióny jeho obûtí. S hrÛzou
ãteme o vzrÛstajícím poãtu neonacistÛ
u nás, v Nûmecku i jinde, o sílícím antisemitismu a zloãinech terorismu.
A to je dal‰í dÛvod, proã se tu
scházíme. NedopusÈme, aby byla zapomenuta památka obûtí holocaustu.
Ozvûme se vÏdy, kdyÏ leÏ vytlaãuje
pravdu, hovofime o tom, co jsme proÏili. Je smutné, kdyÏ z rÛzných anket
zji‰Èujeme, jak málo vûdí dûti a mladí
lidé o této temné stránce na‰í historie.
ZdÛrazÀujme jim, Ïe nejvût‰í nebezpeãí je lhostejnost – lhostejnost ke zlu
a k utrpení druhých, uãme je váÏit si
lidského Ïivota. Pfiedat toto poselství
je na‰í povinností.

O
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PIETNÍ AKT V OSVùTIMI – BIRKENAU
8. bﬁezna 2004
pondûlí 8. bfiezna leto‰ního roku
uspofiádal âeský svaz bojovníkÛ za svobodu zájezd do Osvûtimi. Jednodenní prohlídka bývalého
koncentraãního a vyhlazovacího tábora
v Osvûtimi – Birkenau spojená s pietním aktem na místû nûkdej‰ího terezínského rodinného tábora se konala
v den 60. výroãí jeho likvidace. âtyfii
desítky úãastníkÛ zájezdu doprovázelo
nûkolik pamûtníkÛ – bývalých vûzÀÛ,
ktefií se veãer pfied náv‰tûvou osvûtimského muzea podûlili o své osobní
vzpomínky.
Marta Kottová vyprávûla o Ïivotû
v rodinném tábofie a o Fredy Hirschovi.
Pfiedseda historické skupiny Osvûtim
Robert Bartek promluvil obecnû o historii osvûtimského tábora i o svém uvûznûní v kmenovém lágru Auschwitz I.
text i foto: Matûj Stránský

V

V muzeu kmenového tábora Auschwitz I provedla skupinu polská prÛvodkynû

Pietní akt na místû bývalého dûtského bloku byl zahájen poloÏením tfií vûncÛ,
zaznûla ãeská hymna a krátkou vzpomínku na obûti rodinného tábora ukonãila modlitba kadi‰

Pietní akce nejen v Terezínû

JOM HA ·OA V TEREZÍNù
om ha ·oa se konal letos 19. dubna, tak jako v ostatních
Ïidovských komunitách jinde ve svûtû. V bývalých
Magdeburských kasárnách v pÛdním divadle v Terezínû
se se‰lo hodnû lidí, náv‰tûvnost snad vût‰í, neÏ se oãekávalo.
Nestaãily ani dodateãnû pfiinesené Ïidle.
Byly tam pfiedev‰ím skupiny zahraniãních náv‰tûvníkÛ,
nejen ti dfiíve narození, ale také mnoho mladých lidí. Ti uÏ
stáli a zaplnili v‰echen volný prostor. Nechybûl ani velvyslanec Izraele v Praze pan Artur Avnon. Za Terezínskou
iniciativu pfiijeli dva ãlenové pfiedsednictva – Anna Hyndráková a Pavel Werner – aby pfieãetli jména sta lidí, ktefií zemfieli
v Terezínû.
Ve 14 hodin, kdy mûl ceremoniál zaãít, pfiedstoupil fieditel
Památníku Terezín dr. Jan Munk a prosil pfiítomné o shovívavost, protoÏe pan rabín mûl zpoÏdûní. Organizátofii telefonovali na v‰echny strany, ale marnû. Nikdo o nûm nevûdûl.
Po dvaceti minutách ãekání uÏ musela být tryzna zahájena.
K pfiítomným promluvili fieditel Památníku Jan Munk i pan
velvyslanec Artur Avnon. Po pfieãtení jmen, tentokrát z brnûnského transportu, opût vystoupil pan velvyslanec a pomodlil
se za v‰echny obûti holocaustu místo pana rabína, který stále
chybûl.
·koda. Jakákoliv vãasná omluva by byla zabránila tomu,
Ïe ceremoniál trochu ztratil na dÛstojnosti. Ostatnû, není
v Praze více rabínÛ, ktefií by mohli pfiijít, kdyby byli vãas
poÏádáni?
Anna Hyndráková

J

KRÁSN¯ KONCERT VùNOVAN¯
PAMÁTCE OBùTÍ TEREZÍNA
ladí nûmeãtí dobrovolníci z Památníku Terezín,
„vedeni“ svým star‰ím kolegou (mimochodem
bývalým violoncellistou) Rudolfem Grimmem, pfiipravili na 8. kvûten krásný koncert. Uspofiádali ho k 59. výroãí osvobození Terezína. Spolupofiadateli této akce byl Památník Terezín a Nadaãní fond Hanse Krásy.

M

Na pÛdû Magdeburských kasáren jsme vyslechli koncert
renomovaného Chagallova kvarteta z Frankfurtu nad Mohanem, jehoÏ ãlenové (bez nároku na honoráfi) s hlubokým
zaujetím skvûle zahráli nejen díla „terezínských“ autorÛ,
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Gideona Kleina, Viktora Ullmanna a Hanse Krásy, ale
i W. A. Mozarta a Dmitrije ·ostakoviãe (motto jeho
8. kvartetu „Na pamûÈ obûtí fa‰ismu a války“ bylo zároveÀ
mottem celého koncertu).
âetní náv‰tûvníci z Terezína i z Prahy dûkovali hudebníkÛm boufilivým potleskem – hluboce dojati byli v‰ichni,
vãetnû interpretÛ. Terezínská iniciativa zajistila z Prahy do
Terezína pro posluchaãe autobus.
Eva Herrmannová
foto: Doris Grozdanovičová

PAMÁTNÍK
SEDMNÁCTI ZAVRAÎDùN¯M
V âESKÉ LÍPù
âeské Lípû byl letos 6. kvûtna slavnostnû odhalen památník sedmnácti vûzÀÛm koncentraãního tábora ve
Schwarzheide, ktefií zde byli pfied padesáti devíti lety
zavraÏdûni. Emotivní projev k odhalení památníku pfiednesl
Ludvík Eliá‰:
...dovolte, abych vás v‰echny, ktefií jste se dnes se‰li na
tomto místû, pozval na krátkou spoleãnou cestu. Na cestu do
nedávné minulosti, do první poloviny dvacátého století.
Pamûtníci tûchto dûjÛ do ní zaletí na svých vzpomínkách. Ty
mlad‰í prosím, aby letûli s nimi na kfiídlech své fantazie.
VraÈme se o padesát devût let nazpût. Je ‰estý kvûten roku
pûtaãtyfiicátého. Ten den, moÏná je‰tû za tmy, moÏná za úsvitu,
zastavila na ãeskolipském nádraÏí nákladní Ïelezniãní
souprava. Podivná souprava. Její vagony, bûÏnû urãené
k pfiepravû uhlí, kamene ãi písku, mûly tentokrát nezvyklý
náklad. Ten náklad dýchal, alespoÀ jeho ãást. Ten náklad,
ztuhlý chladem a promoklý de‰tûm, cítil. Cítil bolest, cítil vyãerpání a nepfiedstavitelný hlad. Ten náklad mûl tûla, ruce,
nohy, oãi. Desítky, stovky oãí, které se co chvíli vynofiovaly
nad okraj vagonÛ, aby vyslaly do okolí bezhlesý dotaz: kde
jsme? Proã tu stojíme? Dají nám tu najíst? Budou po nás
stfiílet?
Na dnû vagonÛ, ve studených kaluÏích leÏela rovnûÏ tûla,
nehybná tûla, která uÏ do sebe vsákla mrazivý vodní chlad.
Tûla lidí, které bohuÏel nezajímalo nic. Jejich du‰e uÏ vífiily
kdesi mimo tento nevlídný svût. Jen mrtvé tûlesné schránky,
témûfi kostry potaÏené kÛÏí, obleãené do pruhovaných hadrÛ,
pfiipomínaly, Ïe i ony kdysi byli lidmi, cítícími bytostmi, které
myslily, milovaly, Ïily a chtûly Ïít. – Potom kdosi zvenãí vy‰tûkl
povel, nesmlouvavý povel dotvrzený dávkou ze samopalu,
povel, proti kterému není obrany, a nehybná tûla, zvedaná
posledními zbytky lidských sil, se pozvolna vznesla nad okraj
vagonÛ a dopadala na tvrdou zem, vedle praÏcÛ a kolejnic.
Jejich kati, „nadlidé“ obleãení do ‰edých uniforem s umrlãí
lebkou na ãepici, se ‰títivû dívali zpovzdálí.
Kdo byli tito lidé, jejichÏ cesta po vezdej‰ím svûtû skonãila
v blátû ãeskolipského nádraÏí? Jaký spáchali hrÛzný zloãin,
Ïe si zaslouÏili tak nelidský konec své Ïivotní pouti? Jaké bylo
jejich provinûní? Podle jakých zákonÛ byli souzeni a odsouzeni k nelidskému Ïivofiení a nelidské smrti? Myslící souãasník, kaÏdý, kdo má právo na vzne‰ené oznaãení ã l o v û k ,

V
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si musí je‰tû dnes, po témûfi ‰edesáti letech, klást znovu
a znovu tuto otázku. Odpovûì je struãná: jedinou vinou tûchto
obûtí zvÛle byl jejich pÛvod a jejich víra. Byli to Îidé.
Jenom tak odporný, odpudivý reÏim, jakým byl nûmecký
nacionální socialismus, mohl takto zacházet s lidskými
bytostmi. S lidmi, ktefií se li‰ili od jeho umûle vykonstruované
rasy germánských nadlidí pouze tím, Ïe byli j i n í . Jiní svým
dávným pÛvodem, jiní svou vírou, i svými zvyky, a nûktefií
z nich snad i odli‰ným zpÛsobem Ïivota, zdûdûným po
pfiedcích. A být jiným bylo v nacistickém Nûmecku trestné. Být
jiným je zloãin. Kdo jej páchá, aÈ je zahrabán jako pes. – Stalo
se. A tady, váÏení, mÛÏeme zakonãit na‰i krátkou cestu do
minulého století.
Jsme opût v pfiítomnosti. Nebudu hovofiit o peripetiích,
kterými pro‰lo toto místo posledního odpoãinku na‰ich bratfií,
ktefií nemûli jako my ‰tûstí doÏít se dne‰ka. Ani v‰echny
okolnosti, kterými pro‰el tento kousek pÛdy, podrobnû
neznám. Ale vím a naplÀuje mne a nás v‰echny hlubokým
uspokojením, Ïe témûfi po ‰edesáti letech tady dnes spoleãnû
stojíme proto, abychom lidem, ktefií zde koneãnû na‰li svÛj
klid, projevili úctu a poklonili se jejich obûti. Chtûl bych
jménem nás v‰ech, ktefií jsme se doÏili této chvíle, podûkovat
vedení mûsta âeská Lípa za u‰lechtilé rozhodnutí, které
umoÏnilo vybudovat tento dÛstojný památník. Je pro nás –
a vûfiím, Ïe bude i pro zdej‰í obãany – místem úcty, která patfií
v‰em nevinným obûtem zvÛle.
Ale mohlo a mûlo by být je‰tû nûãím mnohem dÛleÏitûj‰ím.
Nejen zastavením, vûnovaném vzpomínkám na minulé ãasy,
ve kterých byla poniÏována lidská dÛstojnost, ale i hlubokým
zamy‰lením nad pfiíãinami, které k nim vedly. VÏdyÈ jedinû
vûdomím a dÛsledným rozebíráním tûchto pfiíãin mÛÏe lidstvo
zabránit tomu, aby nikdy v budoucnosti nemohlo klesnout tak
hluboko, kam aÏ klesl mnohamilionový nûmecký národ.
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Aãkoliv zrodil takové osobnosti, jako Goethe, Schiller,
Beethoven, Bach a fiadu dal‰ích, nezabránil svému pádu mezi
barbary, v ãase takzvané Tfietí fií‰e. Mûlo by to být místo úvah
nad smyslem lidského Ïivota, budících v nás pocit zodpovûdnosti za na‰e rozhodování a za na‰e ãiny, abychom nikdy
nepodlehli demagogÛm a populistÛm, ktefií nás chtûjí zavést
do slepé ulice násilných a krvavých fie‰ení lidské bídy.
A koneãnû – a to snad pfiedev‰ím – by mûlo být místem
varování, neboÈ síly zodpovûdné za vyvraÏìování milionÛ
lidí, tûch jiných lidí, aÈ uÏ se li‰í pÛvodem, vírou, sexuální
orientací, barvou pleti ãi politickým názorem, tyto síly existují
stále. Maskují se rÛznû. Tfieba militantním vlastenectvím,
nebo péãí o „národní ãistotu“. Ale kdyÏ strhnete jejich
pokryteckou masku, objeví se pod ní neonacista. Na jejich
srazech, na takzvaných koncertech a soukromých oslavách,
sly‰íme stále stejná slova nenávisti. Sieg heil! Do plynu s Îidy,
Romy, homosexuály, ãernochy, Vietnamci – jak kde, podle
místní „potfieby“. Mnohdy si tito lidé, hledající takzvanû
„snadná fie‰ení v‰ech spoleãenských problémÛ“, ani neuvûdomují hrÛzný dopad slov a hesel, která hlásají. V‰ichni
myslící lidé, ktefií pochopí hluboký význam místa, na kterém
dnes stojíme, by mûli být hrází, která zamezí opakování
minulých zloãinÛ.
A uÏ dosti slov. Îidé, pfiíslu‰níci národa, který od svého
vzniku snad nikdy neÏil v klidu a byl násilnû rozvát do v‰ech
koutÛ svûta, se pfii potkání oslovují krásným pozdravem.
Slovem, které vyjadfiuje jejich tisíciletou touhu. To slovo zní
·ALOM a ãesky znamená MÍR. Mír pro mrtvé, které uctíváme.
Mír pro v‰echny Ïivé bez rozdílu, neboÈ bez míru se plnohodnotnû Ïít nedá.
Dûkuji vám v‰em, ktefií jste trpûlivû vyslechli tuto vzpomínku a pochopili její varování. VáÏení pfiátelé – ·ALOM.

PUTOVNÍ V¯STAVA O âASOPISU VEDEM
e foyer Muzea ghetta v Terezínû byla 13. kvûtna 2004 otevfiena výstava o Vedem, tajném ãasopisu chlapcÛ z „Jedniãky“ v L 17. Pfiehlídka bude postupnû pfiená‰ena do dal‰ích evropských a amerických muzeí. Scenáristé Jifií Kotouã a Marie R. KfiíÏková pfiedstavují tentokrát Vedem na pozadí celého ghetta a jeho vûzeÀské kultury. Novû
zhodnotili a uspofiádali pfiíspûvky, které vybrali z 800 stran ãasopisu jiÏ do
své knihy „Je mojí vlastí hradba ghett?“, vydaného v roce 1995.
Podnûtem k uskuteãnûní expozice byla i dnes uÏ proslulá fantaskní
kresba redaktora Vedem Petra Ginze „Pohled z Mûsíce na planetu Zemi“,
kterou mûl s sebou izraelský kosmonaut Ilan Ramon na raketoplánu
Columbia.
Na zahájení výstavy promluvil fieditel Památníku Terezín Jan Munk
a vystoupilo Klárovo kvarteto.
Jifií Kotouã, jeden z pÛvodních ãastých autorÛ Vedem, pfiednesl na
vernisáÏi tuto vzpomínku:
...na stránkách Vedem objevíte také plachetnice. Pfiiplouvají tam
z na‰ich chlapeckých snÛ, jsou literárním a výtvarným motivem, na nûmÏ
se podivuhodnû se‰ly i tfii výrazné osobnosti ãasopisu – Petr Ginz, Valtr
Eisinger a Hanu‰ Hachenburg. Rád bych vám o tom nûco fiekl.
Po více neÏ tfii tisíce let byly plachetnice stavûny a tvarovány tak, aby
vzdorovaly pfiírodním ÏivlÛm a snad i samému osudu. Proto jsou tak krásné.

V

Titulní stránka Vedem, ãíslo 19 (23. 4. 1943)
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Proa, dhau, katamaran, briga, fregata a jiné názvy jejich typÛ
nás okouzlují, vnímáme je jako symboly odvahy a svobody.
Plachetnice jsou i námûtem mnoha Ginzových povídek a ilustrací, napfiíklad románu Dobyvatelé, Pirátské písnû, iniciály
k seriálu Lstivý Drews, povídky Bláznivý August (obsahující
fascinující podobenství o Ïivotû a smrti), dfievorytÛ a linorytÛ,
v nichÏ elegantní a nûkdy aÏ minuciózní zpracování je hodno
zku‰eného grafika.
Vedem vycházel týdnû od 18. prosince 1942 do 30. ãervence
1944. VÏdycky v pátek veãer jsme si sedli kolem laÈového stolu
a kaÏdý autor sám pfieãetl svÛj pfiíspûvek. Valtr Eisinger
ãítával své úvahy s jistým uãitelským sebevûdomím. Ale kdyÏ
pro silvestrovské ãíslo Vedem v lednu 1943 pfieloÏil báseÀ
svého milovaného Michaila Lermontova, ãetl nám ty ver‰e
s rozpaky, nesmûle, protoÏe si nebyl jist na‰ím klukovským
mínûním, jehoÏ si váÏil.
Hle, na obzoru plachta bílá,
tam nad mofiem v modravé páfie.
Proã zemi rodnou opustila?
Proã zlákala ji cizí záfie?
Ve svistu vûtru vlny vyjí
a stoÏár na stranu se sklání
on ‰tûstí svého nemíjí
v‰ak hledat je mu hrdost brání.
Hle, oblak nad ním zlatem koufií
a pod ním svûtlé modfii vír.
V‰ak boufilivák, ten vzývá boufii,
jako by v boufii jen byl mír.
Mnû se tento EisingerÛv Lermontov hluboce vtiskl do du‰e.
Jednu chvíli jsem jej chtûl na vernisáÏi zarecitovat zpamûti,
ale pak jsem se zalekl, abych v‰echno nepokazil, a tak radûji
ãtu.

Petr Ginz, Pirátská píseÀ s dvûma vlastními ilustracemi,
pero, ‰tûtec, akvarel – Vedem, ãíslo 4 (8. 1. 1943)

Tehdy v lednu 1943 naslouchal Eisingerovi také Hanu‰
Hachenburg, bledý ãtrnáctiletý chlapec s velkýma oãima. Mûl
uzavfienou povahu, nezúãastÀoval se na‰ich ãasto drsných
zábav, v‰elijakých hluãných tahanic, fotbalu na dvofie. Jen
právû v páteãním veãeru se stával dominantní osobností.
Citovaného Lermontova uÏ pfiedtím dlouho znal. Inspiroval
ho k vlastní básni, jiÏ nazval Hrdinná. Napsal ji je‰tû
v praÏském sirotãinci, kam byl umístûn nûkolik let pfied svou
deportací do Terezína. Je to vlastnû nejstar‰í dochovaná
Hachenburgova báseƒ, kterou Vedem pak zvefiejnil v bfieznu
1943. Poslechnûte si i tyto ver‰e:
KdyÏ boufiný vichr mofie vody zpûní
a na stûÏeni racek usedá
ó – tu mnû nikdy – nikdy smutno není
tûch divých hrÛz má du‰e málo dbá
KdyÏ boufiné vlny v koráb bijí prudce
a kaÏdý spûje z paluby se skrýt
a v zoufalství kdyÏ kaÏdý spíná ruce,
má du‰e cítí v boufii slastný klid
KdyÏ ale paprsk slunce na azÛru
ty klidné vlnky zlatí tfipytem svým
a kaÏdý na palubu spûchá vzhÛru
z té pohody se nikdy netû‰ím
Neb údûl Ïivota – boj úporný a divý
pro zápas tûÏký dovedu vÏdy vzplát
muÏ musí býti vítûzství vÏdy chtivý
‰tûstí si v Ïivot dennû dobývat

Jifií Kotouã na snímku Doris Grozdanoviãové

VáÏení pfiátelé, ze ‰kolních uãebnic víme, Ïe stafií EgypÈané
si vystavûli plachetnice z pouhých otepí papyru. OdvaÏovali
se v‰ak na nich pfiesto k plavbám nejen po Nilu, ale i po
volném mofii a oceánu. Na‰e chlapecká snová loì se pfied
‰edesáti lety uÏ dobrého vûtru do plachet nedoãkala. Ale
odvahu a nadûje jsme mûli také. Proto mohlo vzniknout tak
jedineãné dílo, jakým je ãasopis Vedem.
kjk
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NA NÁRODNÍM H¤BITOVù V TEREZÍNù
nedûli 16. kvûtna se konala v Terezínû tradiãní tryzna, mezi jejímiÏ pofiadateli byla také Terezínská iniciativa. Památku desítek tisíc obûtí uctili na Národním hfibitovû v Terezínû nejen bývalí vûzni, ktefií sem pfiijeli z rÛzných míst
republiky, ale také mnozí dal‰í obãané i fiada mladých lidí. Po uloÏení 50 vûncÛ a zaznûní hymny zahájil vzpomínkový obfiad fieditel Památníku Terezín Dr. Jan Munk. Uvítal zástupce diplomatického sboru, mezi nimiÏ byl i izraelský
velvyslanec pan Artur Avnon, zástupce Ústeckého kraje i mûsta Terezín a v‰echny dal‰í významné hosty.
Jako první vystoupila pfiedsedkynû Ústfiedního výboru âeského svazu bojovníkÛ za svobodu paní Andûla Dvofiáková.
Hlavní fieãník, pfiedseda Poslanecké snûmovny Parlamentu âR Lubomír Zaorálek, pfiednesl uváÏlivý projev, v nûmÏ kromû
vzpomínky na události za druhé svûtové války upozornil i na hlubokou souvztaÏnost mezi minulostí a souãasným Ïivotem.

V

Po kfiesÈanské modlitbû se za zemfielé pomodlil zemský rabín Karol Efraim Sidon.
Na závûr zazpíval dûãínský sbor dvû ãásti Verdiho Requiem.
✡✡✡
Odpolední program pro zájemce pfiipravila Stfiedoevropská kolonie souãasného umûní v Terezínû, známá pod zkratkou
MECCA. Pofiadatelé, reÏisér a taneãníci nám pfiedstavili upravenou verzi hry Viktora Emanuela Frankla „Gabriel Lion“,
která chce pomocí tance, mluveného slova, hudby a svûtel pfiiblíÏit divákÛm krutý svût vûzÀÛ v polské Bfiezince – Birkenau.
Anna Lorencová

V

pfieplnûném pfiedná‰kovém sále
Vzdûlávacího a kulturního centra Îidovského muzea se 4. kvûtna tr. uskuteãnila beseda se spisovatelkou, pfiekladatelkou a novináfikou
Ruth Bondyovou, praÏskou rodaãkou,
Ïijící od roku 1948 v Izraeli. Setkání
uspofiádalo Nakladatelství Franze Kafky, které v roce 2003 vydalo autorãinu
knihu Mezi námi fieãeno, a také pracovníci nakladatelství Argo, kde vy‰el její
autobiografický román Víc ‰tûstí neÏ
rozumu.
Zdafiilý veãer zahájilo pût adeptÛ
herectví ze tfiídy prof. Ady Frintové na
DAMU humorným pásmem Jak mluvili
Îidé v âechách a na Moravû, které si
sami sestavili z textÛ knihy Mezi námi
fieãeno.
Poté Ruth Bondyová poutavû pohovofiila o svém Ïivotû pfied válkou v Praze, o osudu svém i svých blízkých za
okupace, kdy pro‰la rÛznými koncentraãními tábory a po válce se shledala
pouze se svou mlad‰í sestrou. Se zaujetím pak vylíãila zaãátky svého nového Ïivota v Izraeli, kam jako pfiesvûdãená sionistka bez váhání ode‰la hned
po zaloÏení státu Izrael v roce 1948.
Nejdfiíve tam pracovala jako novináfika
a reportérka, pozdûji vyuÏila své matefi‰tiny a zaãala pfiekládat ãeské autory,
jejichÏ texty patfií mezi nejobtíÏnûj‰í,

jako napfi. Ha‰ka, Hrabala, Kunderu,
Havla, Weila aj. Napsala také nûkolik
biografických dûl, pro nás je asi nejzajímavûj‰í kniha o terezínském star‰ím
Jakobu Edelsteinovi.
Na konci veãera se Ruth Bondyová
vyznala ze své lásky k novému domovu
– Izraeli, ale i z toho, jak je ‰Èastná, Ïe
mÛÏe zase jezdit do své pÛvodní vlasti,
a jak je ráda, Ïe jí vy‰ly hned dvû knihy
najednou.
Setkání s touto mimofiádnou a vtipnou Ïenou bylo pro v‰echny úãastníky
besedy opravdu velkým záÏitkem.
Svûdãí o tom i nebývalý zájem o její
knihy, které si nad‰ení ãtenáfii pfiinesli
k podpisu.
Doris Grozdanovičová

ÚZKOST A NADùJE
fiedev‰ím nadûji a pevnou víru vyjadfioval Jaroslav ·imsa (1900 aÏ
1945) ve svých dopisech z vûzení
v letech 1940 aÏ 1945. Byl to pozoruhodný ãlovûk. JiÏ v dobû studií se stal
archiváfiem T. G. Masaryka. Jeho Ïivotním posláním byla publicistika, vûnoval se práci s mladými lidmi, napfi. ve
skautském hnutí a pfiedev‰ím pak jako
sekretáfi kfiesÈanského sdruÏení YMCA.
Po okupaci âeskoslovenska organizoval s pfiáteli odboj, brzy byl zatãen
a zemfiel po nûkolika letech vûznûní
krátce pfied osvobozením v Dachau.
Z Pankráce, Malé pevnosti Terezín,

P

vûznice ve Stadelheimu a KT Dachau
napsal fiadu pojednání a desítky dopisÛ,
vût‰inu z nich ilegálnû. Dopisy Ïenû
i dûtem, ãasto dojemné svou starostlivostí a péãí o rodinu, komentují také
souãasné události a jsou plny hlubokých filozofických a náboÏenských
úvah.
V loÀském roce vy‰ly tyto písemnosti
tiskem, doplnûné o fotografie, peãlivou
bibliografii, o reprodukované dokumenty a seznamy.
Knihu Jaroslava ·imsy Úzkost a nadûje vydala YMCA v nakladatelství EMAN, Bene‰ov v roce 2003. Za
finanãní podpory âesko-nûmeckého
fondu budoucnosti a jiných organizací
vy‰la kniha zároveÀ i v nûmeckém pfiekladu.
deel

PAMùË 20. STOLETÍ
eská televize a Centrum dokumentaristiky a publicistiky uvádí volný cyklus dokumentárních filmÛ reÏisérky Heleny Tfie‰tíkové.
11. kvûtna uvedl druhý program âT
první film tohoto cyklu: Pavel Tigrid.
Evropan.
V úterý 18. kvûtna uvedl dal‰í film:
Má ‰Èastná hvûzda. Je to pfiíbûh Ïeny,
paní Zdeny Fantlové, která pfieÏila rÛzné koncentraãní tábory. Dosud jsme
mûli moÏnost zhlédnout tento film jen
na pfiedpremiérovém pfiedvádûní v kinû
Mat.

Č

▼

SETKÁNÍ
S RUTH BONDYOVOU
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volat o pomoc, si zachránila Ïivot.
V ãervenci 1945 byla pfievezena âerveným kfiíÏem do ·védska na léãení a tam
zÛstala ãtyfii roky.
Ve Stockholmu Ïila Zdenka do roku
1949, kdy opustila Evropu a emigrovala do Austrálie. V Melbourne byla
ãlenkou jednoho místního divadla, kde
úspû‰nû vystupovala v mnoha rolích aÏ
do svého odjezdu do Anglie v roce
1969. Od té doby Ïije v Londýnû.
Tolik leták. Paní Zdenu nûktefií z nás
znají osobnû, mûli jsme také moÏnost

ãíst její vzpomínkovou kníÏku: Klid je
síla, fiek’ tatínek.
Film je natoãen citlivû a s porozumûním. Je to zdafiilé dílo, které by
mohlo dne‰ním, zejména mladým lidem pomoci pochopit dûsivost jakéhokoliv holocaustu, etnických ãistek, národnostních sporÛ a bojÛ, jichÏ jsme
bohuÏel ãasto svûdky i v souãasné dobû.
V dal‰ím pokraãování celého cyklu
uvede âT 2 film Nebe nad Evropou
o ãeských pilotech, ktefií bojovali v Británii ve druhé svûtové válce, a o jejich
osudech po návratu do vlasti.
Ah

TVÁ¤Í V TVÁ¤ HISTORII
Dûjepis, který vychovává
rogram Tváfií v tváfi historii je ãeskou verzí rozsáhlého mezinárodního kurzu Facing History and Ourselves (FHAO), který vznikl v sedmdesátých letech ve Spojených státech. Na samém zaãátku stáli dva uãitelé, ktefií mûli pocit, Ïe dûjepis by se mûl uãit jinak a zejména, Ïe by mûl mladé lidi nejen vzdûlávat,
ale také a moÏná pfiedev‰ím vychovávat.

P

V historii nesãetnûkrát naráÏíme na pfiíklady extrémního lidského chování,
z nichÏ snad tím nejhor‰ím je holocaust. Pro svou „historickou zpracovanost“ si jej
vybrali i autofii programu Tváfií v tváfi historii. Výkonná fieditelka FHAO Margot
Stern Strom k tomu dodává: „Právû holocaust pomÛÏe studentÛm lépe pochopit
souãasný svût a v koneãném dÛsledku i sebe samé. U Ïádné jiné historické události
nejsou kroky, které vedly k totalitnímu reÏimu a následnû ke genocidû, tak peãlivû
zdokumentovány, a to nejen ze strany obûtí, ale také z pohledu pachatelÛ a divákÛ.
Je to historická událost, která pfiesnû ukazuje tragické následky toho, kdyÏ lidé
nepátrají po pÛvodu pfiedsudkÛ, nepostaví se strachu a nechají bez pov‰imnutí leÏ.
Na historii holocaustu také mÛÏeme vidût jaké nebezpeãí hrozí ze strany
charismatických vÛdcÛ, ktefií dokáÏí zmanipulovat mladé lidi s vyuÏitím pfiedsudkÛ,
strachu a neznalosti. UÏ nechceme Ïádnou dal‰í generaci mladých lidí ovlivnûných
propagandou, ktefií by slepû pochodovali na pfiehlídkách.“
Od poãátkÛ v roce 1976 se do souãasnosti podafiilo program znaãnû roz‰ífiit. Ti
dva uãitelé maji dnes více neÏ 12.000 následovníkÛ po celém svûtû. Vûfiíme, Ïe je
najdou i mezi ãeskými pedagogy.
Evropská centrála programu FHAO vedená manÏeli Zemovými uskuteãnila od
90. let i nûkolik kurzÛ v âeské republice. Podmínkou k úãasti byla znalost
anglického jazyka, coÏ bylo pro mnohé uãitele handicapující. ManÏelé Zemovi tedy
spojili své síly s obãanským sdruÏením AISIS a rozhodli se pfiipravit ãeskou verzi
programu.
Díky podpofie Nadaãního fondu obûtem holocaustu se v roce 2003 podafiilo
pfieloÏit vût‰inu textÛ z ãítanky Holocaust a lidské chování a pfiipravit lektorský tým,
ãítající v souãasné dobû pfiibliÏnû desítku ãlenÛ. V listopadu 2003 se uskuteãnil
první tfiídenní semináfi a v bfieznu leto‰ního roku jej následovala první prezentaãní
dílna, kterou do ãervence 2004 díky podpofie projektu „DokáÏu to?“ doplní je‰tû
dal‰í dvû. Ve‰keré aktivity ãeského týmu jsou sledovány evropskou poboãkou a také
americkou centrálou programu. Jsme první neanglicky mluvící zemí, kde se
podafiilo program pfiipravit v takovém rozsahu, a jsme tedy povaÏováni za model
pro ostatní zemû, které by mûly o program zájem.

▼

Informativní leták âeské televize
k tomuto cyklu uvádí: Paní Zdena Fantlová ve filmu vypráví svÛj podivuhodný
pfiíbûh plný zvratÛ a mezních situací.
Od ‰Èastné první republiky pfies Terezín
a svoji velkou lásku aÏ po Osvûtim,
Gross Rosen, Mauthausen, transport,
pochod smrti a Bergen Belsen. Tam ji
zachránil anglický voják. Je to charismatická vypravûãka se smyslem pro
detail a s výbornou pamûtí, navíc ve
svých osmdesáti letech s ohromným
‰armem. Nejen její pfiíbûh, ale i její
vyprávûní je nev‰edním záÏitkem.
Narodila se v roce 1922 v Blatné. Rodiãe pocházeli z venkovských Ïidovských rodin na Písecku. Studovala na
reálném gymnáziu v Rokycanech. V roce 1940 v‰ak byla z rasových dÛvodÛ
vylouãena. ProtoÏe ji velmi bavilo uãit
se, a to hlavnû cizí jazyky, prosadila si
svou a absolvovala jeden rok v Anglickém institutu v Praze. K anglickému
jazyku ji táhlo nûco neovladatelného,
magického. AÏ pozdûji pochopila, jak
moc udûlala dobfie. Angliãtina jí totiÏ
v rozhodujícím okamÏiku zachránila
Ïivot.
V Rokycanech na‰la svoji nejvût‰í
a první velkou lásku – stejnû mladého
Ïidovského chlapce Arna. V roce 1941
byl Zdenãin otec zatãen gestapem za
to, Ïe poslouchal projev Jana Masaryka
v anglickém rozhlase. Rodina se zrovna
chystala veãefiet, kdyÏ do bytu vtrhlo
gestapo. Poslední slova, která tatínek
pronesl pfied svou rodinou, byla „Jen
klid. Pamatujte si – klid je síla“. Od té
doby ho nikdo z rodiny nevidûl. Ani
dopisem se uÏ nedorozumûli. Zaãátkem
ledna roku 1942 dostala celá rodina
pfiedvolání k registraci. Jejich transport
byl urãen na 20. ledna. Rodina byla
poslána do Terezína. V Terezínû pracovala Zdena v kuchyni. Nakonec byla ale
v roce 1944 poslána do vyhlazovacího
tábora Auschwitz-Birkenau. Po nûkolika dnech ji odvezli dále na východ do
pracovního tábora Kurzbach. V lednu
1945 nastoupila pochod smrti pfies fieku
Odru do koncentraãního tábora Gross
Rosen a pak do Mauthausenu. V únoru byl zbytek její skupiny odvezen do
Bergen Belsenu blízko Hannoveru.
15. dubna 1945 osvobodila tento tábor
britská armáda. Tehdy ji na‰el jeden
anglický dÛstojník je‰tû Ïivou mezi tisíci mrtvolami. Tím, Ïe umûla anglicky

strana 17

strana 18
Kurz, který v souãasné dobû nabízíme v podobû víkendových
prezentaãních dílen, je urãen pfiedev‰ím uãitelÛm dûjepisu
a spoleãenských vûd na 2. stupni základních a na stfiedních
‰kolách, také v‰ak studentÛm tûchto oborÛ na filozofických
a pedagogických fakultách, pracovníkÛm muzeí a dal‰ích
institucí. Na dílnách programu Tváfií v tváfi historii se úãastníci
seznámí s originálními materiály a metodikou, jeÏ lze vyuÏít
zejména v hodinách dûjepisu, literatury a spoleãenských vûd
obecnû. Zcela v souladu s tfietí verzí Rámcového vzdûlávacího
programu pro základní vzdûlávání je nedílnou souãástí programu „prevence rasistických, xenofobních a extrémistických
postojÛ, výchova k toleranci a respektování lidských práv“,
stejnû tak „poznání, Ïe historie není jen uzavfienou minulostí
ani shlukem faktÛ a definitivních závûrÛ, ale je kladením otázek,
jimiÏ se souãasnost prostfiednictvím minulosti ptá po svém
vlastním charakteru a své moÏné budoucnosti“.
Poãet dílen a semináfiÛ v souãasné dobû závisí na zaji‰tûní
finanãních prostfiedkÛ – grantÛ a nadaãních pfiíspûvkÛ.
V ideálním pfiípadû bychom chtûli v následujících tfiech letech
kaÏdoroãnû pfiipravit pût víkendových dílen a jeden roz‰ifiujících semináfi v rozsahu 3 – 5 dní. Kromû samotných akcí
chceme zcela v souladu s filosofií programu zaji‰Èovat pro
úãastníky následný servis – moÏnost konzultací s lektory,
vlastní internetové stránky, tvorba nových metodik, pÛjãování
videofilmÛ a knih a podobnû.
Tváfií v tváfií historii nechce být dal‰ím programem
o holocaustu, který by mohl tûm stávajícím konkurovat. Rádi
bychom vyuÏili v‰e, co uÏ tu je a nabízeli uãitelÛm spí‰ metodu,
jak s rÛznými materiály pracovat. Výuka mladých lidí
o tragických událostech holocaustu a dal‰ích genocidách není
efektivní, pokud zÛstane jen u pfiiblíÏení ãi ‰oku. Tato látka by
mûla mladé lidi formovat a mûnit, mûla by jim pomoct
uvûdomit si, Ïe kaÏdá tragédie zaãíná velmi malými krÛãky
a hlavnû Ïe kaÏdý z nás mÛÏe svût kolem sebe mûnit. Program
Tváfií v tváfi historii se soustfiedí právû na tyto aspekty a klade
si za cíl pomáhat uãitelÛm vychovávat ze svých ÏákÛ a studentÛ
angaÏované lidi, kterým není lhostejné, co se kolem nich dûje.
Cyklus je rozdûlen do více na sebe navazujících kapitol.
Nezaãíná se hned samým holocaustem ãi nacismem, naopak
kaÏdý úãastník zaãíná nejprve sám u sebe. Tématem první
kapitoly je totiÏ identita. Také dal‰í kapitoly se je‰tû (zdánlivû)
nezabývají historickými tématy, ale vûnují se vztahÛm v lidských komunitách a skupinách, zvlá‰tû rozli‰ování na my
a oni, na „pfiirozenû lidskou“ tendenci vyluãovat odli‰né mimo
„na‰i“ skupinu. Dal‰ím tématem jsou pfiedsudky, proã a jak
vznikají, zda jim i my podléháme (ve tfiídû, v na‰í spoleãnosti).
AÏ poté se studenti zaãnou vûnovat vlastním historickým
tématÛm. I zde se v‰ak nejdfiíve snaÏí chápat okolnosti, za
kterých se nûmecká demokracie pokou‰ela pfieÏít v pod-
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mínkách daných tvrdým versailleským mírem. Porovnávají
volební program nacistÛ s programy jiných stran a pokou‰ejí
se pfiijít na to, kdo a proã asi nacisty volil.
V následující kapitole vûnované nacistické výchovû a propagandû, postupné erozi lidských práv a ovládnutí znaãné
ãásti nûmecké vefiejnosti, je pak tûÏi‰tû celého projektu. Jsou
zde shromáÏdûny metody, jak tuto demontáÏ demokratických
principÛ skrytû provést. AÏ na dno cesty k lidskému zlu pak
sestupujeme v kapitole o válce a tzv. koneãném fie‰ení ve
vyhlazovacích táborech. Následuje nesmírnû cenná kapitola
o postoji lidí k tûmto hrÛzám i k jejich nenápadným poãátkÛm.
KaÏdá spoleãnost se v takových situacích rozdûlí na vût‰inu
tûch, ktefií jen pfiihlíÏejí, a na men‰iny tûch, ktefií se na
zloãinech podílejí, a tûch, ktefií pfies osobní riziko pomáhají
obûtem násilí. Naprosto klíãové je pak ukázat na zachránce
a zabývat se motivem jejich jednání: Kdo byli tito lidé, mají
nûjaké spoleãné vlastnosti, hodnoty, dÛvody? V dal‰í kapitole
se pak fie‰í otázka, zda a jak trestat váleãné zloãiny
(norimberský soud kdysi, haagský tribunál nyní).
Na rozdíl od bûÏného výkladu, v nûmÏ jsou zmínky o holocaustu dosti struãné a izolované, nejsou u FHAO studenti
ponecháni nad hrÛzami války bez odpovûdi, jen s konstatováním, Ïe je to nelidské a nepochopitelné. Máme-li si uchovat nûjakou ‰anci na pouãení z historie, nesmíme právû tento
projev zla pfiijmout jako nepochopitelný. V optice nastavené
tvÛrci programu se Osvûtim jeví jako dûsný, ale pfiese v‰echno
pochopitelný dÛsledek urãitého vývoje. A proto i poslední
kapitola je vlastnû návratem k individualitû kaÏdého z nás,
k uvûdomûní si, Ïe ãiny jediného ãlovûka mohou znamenat
hodnû a mnohé mohou zmûnit.
Momentálnû je na‰im nejbliÏ‰ím cílem seznámit s programem co nejvût‰í poãet zájemcÛ. Ve dnech 28. – 30. kvûtna
2004 se v Sedlãanech uskuteãní víkendová prezentaãní dílna,
která je uÏ nyní beznadûjnû „vyprodaná“. Následovat ji bude
tfiídenní semináfi v termínu 4. – 7. ãervence 2004, jeÏ probûhne
v areálu ‰koly v pfiírodû ve Stfielských Ho‰ticích u Strakonic.
Jeho cena je 800 Kã (zahrnuje ubytování, stravování a úãastnický poplatek) a zbývá na ní je‰tû nûkolik volných míst.
S ve‰kerými otázkami a pfiipomínkami se prosím obracejte
na Petra Sokola z obãanského sdruÏení AISIS, které je
povûfieno vedením programu Tváfií v tváfi historii v âeské
republice.
Kontakt: Petr Sokol, tel: 312 245 818,
mobil: 737 777 714,
e-mail: petr.sokol@aisis.cz
Informace na webových stránkách viz:
www.mujnet.cz, www.aisis.cz

OBâAS TROCHU ÎÁRLÍME ...
Obãas trochu Ïárlíme, kdyÏ si pfieãteme v celostátních novinách nebo v ãasopisech, vidíme v televizi nebo sly‰íme v rozhlase o aktivitách
na‰ich ãlenÛ, pfiípadnû o aktivitách, které nás zajímají, a v na‰em ãasopise nic.
Pfied kaÏdým vydáním pfiemý‰líme, co napsat, koho poÏádat o pfiíspûvek, abychom pfiinesli co nejvíc informací, co nejvíc postfiehÛ,
co nejvíc zpráv ãi komentáfiÛ. Proto nûkdy Ïárlíme...
Ná‰ ãasopis si tvofiíme sami. Nezapomínejte proto informovat i ostatní ãleny Terezínské iniciativy. O v‰em, co by je mohlo zajímat. A nejen
z Prahy, ale i z ostatních míst, a to nejen v tuzemsku.
za redakci Michal Stránský
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VZPOMÍNKA K ·EDESÁTÉMU V¯ROâÍ
TRANSPORTU DZ Z TEREZÍNA DO OSVùTIMI
Nejsem spisovatel a na svoje dûtství,
proÏité v koncentraãním tábofie, nevzpomínám rád. Následující fiádky pí‰i pfiedev‰ím proto, abych pfii pfiíleÏitosti výroãí
uctil památku v‰ech svých pfiíbuzných
a ostatních spoluvûzÀÛ, ktefií nemûli to
‰tûstí a konce války se nedoÏili.

N

arodil jsem se v âeské Tfiebové,
kde mÛj otec pracoval jako zamûstnanec âeskoslovenské státní
dráhy. Pozdûji jsme bydleli v Nesovicích
u Brna, odkud jsem byl poãátkem dubna
roku 1942 jako ‰estiletý chlapec deportován spoleãnû s matkou a obûma sourozenci do Terezínského ghetta transportem
Ah19. DÛvod pro vûznûní byl ná‰ Ïidovský pÛvod. V ghettu jsme byli drÏeni dva
roky. V tomto neutû‰eném prostfiedí se ãas
vlekl velmi pomalu a my jsme nejvíce touÏili po návratu domÛ. Do ‰koly jsme chodili jen krátkou dobu. âasto jsme museli
pomáhat pfii úklidu vûzeÀského dvora
a v zimním období jsme také myli nádobí
a ‰krábali brambory ve vûzeÀské kuchyni. Léto bylo o nûco veselej‰í, neboÈ jsme
mohli jezdit s na‰im strýcem Richardem
Fischerem na pole a pomáhat mu pfii práci. Pracoval jako koãí a sváÏel z polí úrodu a krmení pro dobytek. Ve volných chvílích jsme si hráli, vytváfieli figurky a hraãky z plastelíny, vystfiihovali z kníÏek
obrázky pohádkových bytostí, a pozdûji
jsme si dokonce vytvofiili malé loutkové
divadlo. Úãinkovali jsme i v opravdovém
divadle, které se hrálo v provizorních
prostorách na pÛdû nad kasárnami. Je‰tû
dodnes si vzpomínám, Ïe divadelní hra
nesla název Brundibár. Tyto aktivity byly
pro nás nesmírnû dÛleÏité a uÏiteãné, neboÈ nám pomáhaly odpoutat na‰i mysl od
hrÛzy, která nás obklopovala a která nám
hrozila.
Ná‰ terezínský pobyt byl náhle ukonãen 15. kvûtna 1944, kdy jsme byli s celou
rodinou deportováni transportem DZ
410 – 413 do obávané Osvûtimi. Cesta
trvala tfii dny a dvû noci a nám se zdála nekoneãná. Byli jsme namaãkáni v nákladních vagónech bez jídla a pití. Cestou hodnû lidí zemfielo. Nejsmutnûji nám bylo,
kdyÏ jsme projíÏdûli pfies na‰e rodné
mûsto âeskou Tfiebovou. Stáli jsme na
zavazadlech a malým okénkem jsme se
dívali na známá místa, která byla na dosah
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ruky a pfiesto pro nás tak vzdálená a nedostupná.
Hned po ranním pfiíjezdu do Birkenau
následovala selekce, kterou provádûl neblaze proslulý Josef Mengele. Mûli jsme
‰tûstí a byli jsme umístûni do rodinného
„Terezínského“ tábora B II b. Tam jsme
spoleãnû bydleli v dfievûném baráku aÏ do
zaãátku ãervence 1944, kdy byl rodinný
tábor zlikvidován a v plynových komorách byli zavraÏdûni v‰ichni práce neschopní, a také práce schopné Ïeny, které
se nechtûly odlouãit od svých dûtí. Mezi
nimi byla i na‰e maminka, která zahynula
i se svou dcerou Vûrou.
MÛj bratr Josef a já jsme se zachránili,
neboÈ jsme se narodili jako dvojãata.
S nûkolika desítkami ostatních dvojãat
z Itálie, Maìarska, Rakouska a jiných
státÛ jsme byli umístûni do zvlá‰tního
nemocniãního oddûlení, kam pravidelnû
docházel Josef Mengele. Tento nacistický
zloãinec, filozof, lékafi a antropolog –
zvaný andûl smrti – zde provádûl své
pseudovûdecké pokusy. Pravidelnû nás
vy‰etfioval, porovnával míry, váhy, otisky
prstÛ, délky nehtÛ a mnohé jiné údaje.
KaÏdý mûsíc nám odebíral krev na laboratorní rozbory. Jindy nám naoãkoval látky, které napfiíklad zpÛsobovaly horeãnaté onemocnûní, a potom sledoval, zda
reakce a prÛbûh nemoci je u obou dvojãat
stejný. Za odbûr krve jsme dostávali nûkolik kostek cukru a pfiilep‰ení ke stravû.
Byli jsme dûti a z poãátku jsme se domnívali, Ïe jsme opravdu nemocní a Ïe
nás doktor léãí, abychom se co nejdfiíve
uzdravili. Mengele svými pokusy zkoumal moÏnosti zdokonalení amputací
a transfúzí krve pro ranûné nûmecké vojáky. RovnûÏ se zabýval metodami, které

mûly zajistit vût‰í porodnost nûmeckých
Ïen, aby se co nejrychleji nahradil úbytek
rasovû ãistých jedincÛ padlých ve válce.
Je velmi smutné, Ïe Mengele nebyl za
své zloãiny nikdy potrestán. Po válce ode‰el do JiÏní Ameriky, kde se doÏil klidného stáfií a to za podpory mnoha svých
nûmeckých pfiíbuzných a pfiátel.
Holocaust se nám podafiilo pfieÏít díky
tomu, Ïe jsme byli dûti a brali jsme v‰e
jako nutné zlo, ze kterého jsme nemûli
rozum. Proto jsme proÏité hrÛzy sná‰eli
jinak a s vût‰í lhostejností a nadûjí neÏ
dospûlí. Jako jediní z rodiny jsme pfieÏili.
Ná‰ otec byl popraven jiÏ na poãátku
okupace. Osvobození jsme se doãkali
v Osvûtimi 27. ledna 1945. V tu dobu spojenci nafilmovali dokument „Leningrad
a Osvûtim“. Na jednom zábûru jsme
zachyceni s bratrem, jak pochodujeme ve
vûzeÀských pruhovaných uniformách
mezi ostnatými dráty. Bylo nám tehdy
pouhých osm let. Po osvobození jsme byli
s bratrem posláni do Ko‰ic, kde jsme se
zotavovali z trauma, které jsme proÏili
bûhem vûznûní a pfii na‰em „léãení“. Na
Slovensku nás vyhledal strýc, který se ujal
na‰í dal‰í výchovy.
Pfiál bych si, aby se jiÏ nikdy neopakovaly hrÛzy nacismu a koncentraãních
táborÛ. Proto i já podporuji poselství
bývalých osvûtimských vûzÀÛ âeské
republiky k nastávajícímu výroãí osvobození a pfiipojuji svÛj hlas k výzvû, aby
obãané nemlãeli a odváÏnû v zárodku
odhalovali v‰echny projevy intolerance,
antisemitismu, rasismu a poru‰ování lidských práv, a to nejen v na‰í zemi, ale
i v‰ude na svûtû.
Jifií Fišer, Mohelnice
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Informace – Vzkazy – Výzvy – Prosby
BLAHOP¤EJEME
Dagmar Lieblové k jejím významným narozeninám. Za v‰echny ãleny Terezínské iniciativy pfiejeme hodnû zdraví, hodnû Ïivotní
pohody, optimismu a splnûní v‰ech, i tûch nejtajnûj‰ích a nejosobnûj‰ích snÛ.
Za všechny – redakce TI

NADAâNÍ FOND HANSE KRÁSY
pfiipravuje letos v Terezínû jiÏ 3. Mezinárodní klavírní léto, jehoÏ program tentokrát zdÛrazÀuje pfiedev‰ím památný rok Antonína
Dvofiáka (100. výroãí jeho úmrtí):
8. července – Petr Jifiíkovský – klavír (A. Dvofiák, B. Smetana, L. Janáček a další),
16. záfií – W. Döberlein – klavír, D. Thies – housle (A. Dvofiák, G. Klein a další),
16. fiíjna – Izuni Shimura – klavír (A. Dvofiák, G. Klein, L. Beethoven, V. Ullmann).
Soutûžní projekt „Zakázaná hudba“, pofiádaný konzervatofií ve Schwerinu a organizací Jeunesses Musicales, se letos poprvé koná
v mezinárodním mûfiítku. Mladí vítûzové se pak pfiedstaví ve Vídni, v Brnû a v Praze. Také nav‰tíví Mauthausen a Terezín.
V Brnû se koncert bude konat 29. záfií 2004 v sále Konzervatofie, v Praze (v rámci koncertÛ Pfiátel PraÏského jara) den poté, 30. záfií,
v kostele Sv. Vavfiince (Hellichova 18, Praha 1).
Eva Herrmannová

POZDRAV Z USA
posílám v‰em a zároveÀ se ptám, jak bych mohla kontaktovat ty, ktefií byli dûtmi v dobû, kdy byl Terezín osvobozen. Chci podotknout,
Ïe jsem zfiejmû byla nejmlad‰ím pfieÏiv‰ím z Terezína. Prosím, kontaktujte mû, ráda bych se seznámila s nûkým, kdo má podobný osud.
Victoria (Brown) Nikolov, (v dobû osvobození devítimûsíční)
j917-681-3852
New York, USA
vicaloha@aol.com
Až po redakční uzávûrce jsme dostali smutnou zprávu, že 21. 4. 2004 zemfiel Jifií Goldschmid ve vûku nedožitých osmdesátin.

MUZEUM HOLOCAUSTU OTEV¤ENO V BUDAPE·TI
V polovinû dubna bylo v Budape‰ti otevfieno muzeum holocaustu. Stalo se tak v pfiedveãer 60. výroãí zahájení koncentrace maìarských
ÎidÛ v ghettech, po kterém následovaly deportace do vyhlazovacích táborÛ. Slavnostního otevfiení muzea se zúãastnili také maìarský
premiér Peter Medgyessy a izraelský prezident Mo‰e Katzav, který byl v té dobû na tfiídenní státní náv‰tûvû Maìarska. Jde o první
muzeum holocaustu v Maìarsku. V propagaãních materiálech i v tisku bývá nová instituce fiazena po bok muzeí ve Washingtonu,
Jeruzalémû, Londýnû a Berlínû. Vzhledem k nikterak originální koncepci, nevelkému rozsahu a skuteãnosti, Ïe muzeum nemá stálou
expozici, pÛsobí v‰ak toto pfiirovnání znaãnû nadnesenû.
Památku pfiibliÏnû 600 000 maìarských ÎidÛ, zavraÏdûných nacisty za druhé svûtové války, tu pfiipomíná pfiedev‰ím fotografická
výstava Auschwitz Album zachycující pfiíjezd a selekci transportu maìarských ÎidÛ z vesnice Bilke na severovýchodû zemû na
osvûtimskou rampu v létû roku 1944. Více neÏ dvû stovky unikátních snímkÛ pofiídila dvojice esesákÛ, ktefií k tomu dostali zvlá‰tní
povolení.
Dal‰í výstava ukazuje asi desítku fotografií RomÛ pfieÏiv‰ích nacistické tábory, které doplÀují jejich autentická svûdectví, jeÏ si
náv‰tûvníci mají moÏnost poslechnout ve sluchátkách.
Bûhem nûkolika dnÛ po otevfiení muzea se na velkém plátnû v synagoze, která je souãástí objektu, promítal LanzmannÛv legendární
devítihodinový snímek ·oa. Na nádvofií muzea je na pamûtní stûnu vyryto 40 000 jmen maìarských obûtí holocaustu, dal‰í jména se
postupnû doplÀují.
Kritické hlasy doprovázející otevfiení nového budape‰Èského muzea se ozvaly pfiedev‰ím v souvislosti s jeho umístûním. Úzká ulice
v nezajímavé ãtvrti, stranou mûstského centra, nejen postrádá kromû faktu, Ïe zde pfied válkou stála synagoga a za války místo slouÏilo
jako Ïidovský internaãní tábor, hlub‰í historickou souvislost s pfiedváleãnými i váleãnými dûjinami ÎidÛ, pfiedev‰ím je v‰ak tûÏko
dostupná autobusÛm s turisty. Nejpodstatnûj‰í výhrada se ov‰em týká absence stálé expozice o holocaustu, pro kterou tu z dÛvodu
stísnûného prostoru ani není místo.
Otevfiení muzea doprovázela zvý‰ená bezpeãnostní opatfiení v souvislosti s pfiítomností izraelského prezidenta. Dva dny pfied
slavnostním ceremoniálem zadrÏela policie trojici podezfielou z pfiípravy teroristického útoku. Maìarský obãan palestinského pÛvodu,
duchovní vÛdce místní islámské komunity, a dva Syfiané mûli podle vyjádfiení policie do muzea umístit bombu.
Matûj Stránský
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