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ZE SOCIÁLNù ZDRAVOTNÍ KOMISE TI

Neblah˘ následek
povodnû
PﬁibliÏnû v polovinû leto‰ního ãervence jsme dostali dopis PhDr. Jana
Munka, ﬁeditele Památníku Terezín,
v nûmÏ nás informuje o smutné události:
„ . . . povaÏuji za svou povinnost Vás
informovat o tom, Ïe „Strom terezínsk˘ch dûtí“ na Îidovském hﬁbitovû,
kter˘ byl tûÏce zasaÏen povodní v roce
2002, nejeví v souãasnosti jakékoli
známky Ïivota. To bylo konstatováno pﬁi
prohlídce dendrologa z Památkového
ústavu v Ústí nad Labem.
Tím se otevírá problém, jak˘m zpÛsobem postupovat dále. Památník byl
na takovouto moÏnost pﬁipraven a má
nûkolik sazenic, které vze‰ly ze semínek
tohoto stromu. Nejvût‰í z nich je v‰ak
stále pﬁíli‰ malá na to, aby mohla b˘t
vysazena na hﬁbitovû. Budeme tedy
je‰tû nûkolik let ãekat, neÏ doroste natolik, aby mohla nahradit pÛvodní kmen.
Co v‰ak dûlat s kmenem pÛvodního stromu, kter˘ je sice mrtv˘, ale stále je to ten
„pÛvodní strom“, kter˘ byl zasazen
15. ‰evat 1943 na jednom z terezínsk˘ch
dvorkÛ, a téhoÏ dne o pût let pozdûji
pﬁesazen na Îidovsk˘ hﬁbitov? Z bezpeãnostních dÛvodÛ je nezbytné oﬁezat
v‰echny vûtve, které by mohly b˘t nebezpeãné pro náv‰tûvníky. Takto upraven˘
strom by bylo moÏné jako torzo zachovat je‰tû nûjakou dobu a umístit na nûj
desku s vysvûtlením, Ïe pÛvodní strom
uhynul vinou po‰kození povodní v roce
2002 a v budoucnosti bude nahrazen
novou sazenicí. Po jejím vysazení je
moÏné uvaÏovat o tom, Ïe se torzo pÛvodního stromu odstraní nebo zafixuje
jako dosud existující ãást pÛvodního
stromu.
K definitivnímu ﬁe‰ení je moÏné
dospût pouze ve spolupráci orgánÛ
památkové péãe, Památníku Terezín
a Terezínské iniciativy, která je
zástupcem tûch, kteﬁí pÛvodní strom
sázeli, i tûch, které má pﬁipomínat. Prosím Vás proto o stanovisko k této záleÏitosti a moÏnému ﬁe‰ení této nepﬁíjemné
a bolestné situace."
O tom, jak se k celému problému
postaví pﬁedsednictvo TI, budeme
ãtenáﬁe samozﬁejmû informovat.

Zdravotní grant
Tak jako v pﬁede‰l˘ch letech mají moÏnost pﬁeÏiv‰í obûti holocaustu ãerpat finanãní
pﬁíspûvky ze zdravotního grantu, kter˘ Terezínská iniciativa získává od Claims Conference (dále CC). PﬁestoÏe byl TI grant na rok 2005 schválen koncem roku 2004, první
zálohu ve v˘‰i 40 tis. USD jsme dostali aÏ v mûsíci dubnu 2005. Z toho vznikly zaãátkem tohoto roku problémy, protoÏe jsme nemûli moÏnost klientÛm vyplácet schválené
pﬁíspûvky. Proto jsme si pÛjãili peníze od Federace Ïidovsk˘ch obcí. Za první pololetí
2005 bylo vyãerpáno 1 279.083,- Kã (cca 55.133 USD) na pﬁíspûvky za léky, zdravotní
pomÛcky apod. Je to o 268.600,- Kã více neÏ v prvním pololetí pﬁede‰lého roku. Nejvíce finanãních pﬁíspûvkÛ je na léky - cca 60 %. Pﬁíspûvky byly letos poskytnuty 520 ÏadatelÛm (vloni 456). V souãasné dobû je v evidenci celkem 982 ÏadatelÛ.
Jsme velmi vdûãní CC za granty, které získáváme. Musíme v‰ak pﬁiznat, Ïe s vyﬁizováním potﬁebn˘ch náleÏitostí máme mnoho práce. Zejména pﬁedsedkynû TI, která je ve
velmi intenzivním písemném i telefonickém styku s CC, neboÈ nejenom zaji‰Èuje pﬁeklady pravideln˘ch ãtvrtletních zpráv, ale odpovídá na rÛznorodé dotazy ze strany CC a
snaÏí se urychlit pﬁísun financí tak, aby docházelo k co nejménû v˘padkÛm ve vyplácení
penûz pro klienty. Z v˘‰e uveden˘ch ãísel je zﬁejmé, Ïe zálohu 40 tis. USD jsme jiÏ v prÛbûhu prvního pololetí pﬁeãerpali o cca 15 tis. USD. Vûﬁíme, Ïe nám bude druhá záloha zaslána co nejdﬁíve. Pﬁesto vás prosíme o strpení, pokud budou pﬁíspûvky vyplaceny v del‰ím ãasovém období neÏ obvykle.
Vzhledem k tomu, Ïe se doplatky na léky a ostatní zdravotní pomÛcky neustále zvy‰ují, potﬁebn˘ch klientÛ pﬁib˘vá, a bohuÏel cena dolaru byla niÏ‰í, poÏádali jsme jiÏ CC
o nov˘ grant na rok 2006, a budeme rádi, pokud nám bude schválen vy‰‰í neÏ v pﬁede‰l˘ch letech.

Grant „Naléhavé pomoci“
Terezínská iniciativa získává od CC také finanãní prostﬁedky na nutnou a naléhavou
pomoc. Ty mohou b˘t rozdûleny potﬁebn˘m, kteﬁí se nacházejí v tûÏké situaci, jako jednorázov˘ roãní pﬁíspûvek na nejnutnûj‰í Ïivotní potﬁeby (nájemné, nutné stûhování, zaﬁízení bytu, nehrazená lékaﬁská péãe, léky, o‰acení, potravinová pomoc apod.). Prosíme
vás o pomoc pﬁi získávání informací o lidech, kteﬁí Ïijí v tûÏk˘ch sociálních a finanãních
podmínkách, a uvítáme, kdyÏ nás upozorníte na nûkoho, kdo by pomoc potﬁeboval, a z
rÛzn˘ch dÛvodÛ si sám o ni nechce nebo nemÛÏe poÏádat. Jde zejména o ty, kteﬁí Ïijí
vzdáleni od jednotliv˘ch Ïidovsk˘ch obcí v âR a nemají tak moÏnost vyuÏívat sociální
sluÏby, vãetnû o‰etﬁovatelsk˘ch. Îádosti o pomoc je moÏné adresovat do sekretariátu TI,
Maiselova 18, 110 00 Praha 1.
Vzhledem k tomu, Ïe je nutné dodrÏet podmínky CC, prosíme vás, abyste v Ïádosti
uvedli kromû základních informací, kde jste byli bûhem holocaustu, zda Ïijete sami, nebo s nûk˘m ve spoleãné domácnosti, a jak˘ je vá‰ pﬁibliÏn˘ pﬁíjem a majetek. Co nejvíce informací nám pomÛÏe ke správnému rozhodování.
Vûra Baumová

V nedûli 16. ﬁíjna ve v˘roãní den zahájení deportací
uctíme památku na‰ich blízk˘ch
u pamûtní desky u Parkhotelu ve 14.00 hodin.
(Na lodÏské vûznû vzpomeneme v 11.00 hodin
na Îidovském hﬁbitovû na Vinohradech.)
V podveãer téhoÏ dne se koná v Kulturním domû
v Terezínû v 17.00 hod. koncert na poãest terezínsk˘ch umûlcÛ.
Pﬁipravila ho Gaby Flatow spolu s Nadaãním fondem H. Krásy.
Zájemci o dopravu se mohou pﬁihlásit v kanceláﬁi TI
na tel. ãísle 222 310 681
(pﬁíp. veãer na domácím telefonu u M. Procházkové - tel. ãíslo 272 918 860).
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JE·Tù K OSLAVÁM 60. V¯ROâÍ OSVOBOZENÍ
Po uzávûrce minulého ãísla na‰eho ãasopisu se je‰tû konalo nûkolik akcí, které stojí
za zmínku:
8. kvûtna 2005 nav‰tívila Terezín evropská komisaﬁka paní Margot Wallström s paní
Yvonne Rock. K jednání pozvaly také zástupce Terezínské iniciativy. Zúãastnily se
Dr. Dagmar Lieblová, Eva Merová, Ela Weissbergerová a Anna Hyndráková. U památníku na bﬁehu Ohﬁe, kde na rozkaz nacistÛ museli vûzÀové sypat popel obûtí do ﬁeky,
byla uspoﬁádána malá tryzna. Za mrtvé se pomodlil pan rabín Abramson. Dal‰í pietní
zastavení se konalo u zbytku kolejí poblíÏ Hambursk˘ch kasáren, kde mezzosopranistka
Edita Adlerová zazpívala dvû sefardské písnû v jazyce ladino a v hebrej‰tinû Hatikvu.
Poté jsme se zúãastnily pﬁijetí na radnici a tiskové konference. Jedin˘m tématem
byla budoucnost mûsta Terezína. âásti jednání byl také pﬁítomen místopﬁedseda vlády
pan Martin Jahn.
15. kvûtna 2005 jsme vypravili z Prahy autobus do Terezína. V Terezínû se jako
kaÏdoroãnû konala tryzna na Národním hﬁbitovû. Na tryznu pﬁijeli na‰i ãlenové i z jin˘ch
míst v republice. Hlavní a velmi zajímav˘ projev pronesl pﬁedseda Senátu âeské
republiky pan Pﬁemysl Sobotka.
10. kvûtna 2005 se uskuteãnilo v divadle Minor pﬁedstavení Brundibára.
Anna Hyndráková

ZAJÍMAVÁ V¯STAVA
K 60. v˘roãí osvobození âeskoslovenska uspoﬁádalo Pedagogické muzeum
J. A. Komenského v Praze ve Vald‰tejnské
ulici zajímavou v˘stavu pod názvem ·kola
1939 - 1945.
Tvoﬁily ji exponáty o vyuãování na
ãesk˘ch ‰kolách za okupace. Hlavní ãást
v˘stavy v‰ak byla vûnována dílu akademické malíﬁky Helgy Ho‰kové.
První ãást tvoﬁil v˘bûr jejích dûtsk˘ch
kreseb vznikl˘ch v terezínském ghettu,
druhou pak obrazy z pováleãné tvorby.
Její dûtské kresby mají nejen umûleckou
hodnotu, ale jsou také dokumenty zlé
doby, o které existuje jen málo obrazového
materiálu a témûﬁ Ïádné fotografie.
Z pováleãné tvorby Helgy Ho‰kové
byly vystaveny obrazy t˘kající se dûtí a jejich Ïivota za války pod v˘mluvn˘mi
názvy: „Proã?“, „Konec hry“, „Opu‰tûné
parkovi‰tû“, „Odváté dûtství“, „Jen kresby zÛstaly“, „Memento“, „I dûti...“,
„Koneãné ﬁe‰ení“, „Nezhojené rány“.
Pedagogické muzeum J. A. Komenského nav‰tûvují velmi ãasto ‰kolní v˘pravy,
a obrazy Helgy Ho‰kové poskytnou
mlad˘m lidem urãitû dostatek látky k zamy‰lení. Jak silnû obrazy zapÛsobily na
náv‰tûvníky, o tom svûdãí i zápisy v náv‰tûvní knize.
VernisáÏ byla hojnû nav‰tívena. Po
oficiálních projevech zaznûly písnû z terezínsk˘ch kabaretÛ Karla ·venka a známé
písnû Voskovce a Wericha, pﬁednesené

zpûvaãkou Martou Balajevou za doprovodu Jiﬁího Ho‰ka. Po zaznûní známého
Terezínského mar‰e „V‰echno jde, kdyÏ se
chce...“, se z publika pﬁidali i pamûtníci.
Omezené prostory Pedagogického muzea
nedovolily bohuÏel vystavit vût‰í poãet
autorãin˘ch obrazÛ.
Je politováníhodné, Ïe se nena‰la
moÏnost uspoﬁádat umûlkyni v˘stavu
v Galerii Roberta Guttmanna, kam by
bezesporu svou kvalitou i obsahem patﬁila.
Helga Ho‰ková by si to urãitû - i vzhledem
ke svému nedávnému Ïivotnímu jubileu zaslouÏila. Víme pﬁece, Ïe „V‰echno jde,
kdyÏ se chce...“.
Evelina Merová

INAUGURACE NOVÉHO
MUZEA V JAD VA·EM
Leah Goldstein (Pﬁevzato z ãas. Yad Vashem,
vydání 37, jaro 2005)
V polovinû bﬁezna leto‰ního roku byla
v památníku Jad Va‰em v Jeruzalémû
otevﬁena nová muzea - Muzeum historie
‰oa a Muzeum umûní holocaustu. Slavnostní dvoudenní inaugurace se zúãastnili
izraelsk˘ prezident, vládní pﬁedseda,
ministﬁi zahraniãních vûcí a ‰kolství Izraele,
generální tajemník OSN, a dále prezidenti,
premiérové, ministﬁi zahraniãních vûcí,
ãlenové diplomatick˘ch sborÛ a dal‰í
vzácní hosté z více neÏ 40 zemí svûta (Za
âeskou republiku se zúãastnil Karel
Kühnl, ministr obrany - pozn. redakce.),
pﬁeÏiv‰í holocaust, pﬁátelé Jad Va‰em

a Spravedliví mezi národy. Po více neÏ
roce projektování pﬁedstavuje souãasné
muzeum ãyﬁikrát vût‰í expozici, neÏ byla
ta pÛvodní. Klade zásadní dÛraz na osobitost Ïidovské zku‰enosti. Obsahuje
autentické pﬁedmûty, svûdectví, fotografie
a umûlecké objekty, multimediální v˘stavy
a ukázky video artu. Tato ãást nového
muzeálního komplexu - kter˘ zahrnuje
muzeum umûní holocaustu, v˘stavní
pavilon, synagogu, vzdûlávací a vizuální
stﬁedisko - vyvolala neb˘val˘ zájem ze
strany v˘znamn˘ch svûtov˘ch osobností
i svûtov˘ch médií.

SMOLA¤ VE ÎLUTÉ
âEPICI
10. dubna 2005 newyorsk˘ Jewish
Repertory Theater poﬁádal v Queens
Museum of Art inscenované ãteni hry J.
R. Picka (1925 - 1983) „Smolaﬁ ve Ïluté
ãepici“. âtení se konalo v rámci festivalu
divadelních her s Ïidovskou tematikou.
Smolaﬁ ve Ïluté ãepici je hudební hra
o mlad˘ch lidech v Terezínû, kteﬁí napsali
a nacviãují kabaret.
Do angliãtiny ji pﬁeloÏila sestra autora,
Zuzana Justman, s Alexem Zuckerem.
Hudební ãást (‰est písní) komponovala
Mira J. Spektor.
Pﬁí‰tí ãtení v New Yorku se bude konat
pod zá‰titou newyorského âeského centra
27. ﬁíjna 2005.
Mnohokrát dûkuji za ãasopisy a moc
zdravím.
Zuzana Justman, New York
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Nadaãní fond Hanse Krásy
h o d l á v Te r e z í n û u k o n ã i t s v o u ã i n n o s t
V roce 2004 tomu bylo 10 let, kdy
Gaby Flatow v Terezínû zaloÏila Nadaãní
fond Hanse Krásy s úkolem vûnovat se
odkazu hudebníkÛ, kteﬁí se stali obûtmi
holocaustu. Úkol to rozhodnû nebyl
snadn˘, ale Gaby Flatow dokázala, co
se jevilo nemoÏné: do dne‰ních dnÛ
pﬁipravila v Terezínû mj. více neÏ 50
koncertÛ v souãinnosti s prvoﬁad˘mi ãesk˘mi i zahraniãními umûlci (mj. Verdiho
Requiem, Mahlerovy Písnû o mrtv˘ch
dûtech …). Její ãinnost mûla podíl nejen
na kultivaci dne‰ního Terezína, ale celé
na‰í hudební scény. V roce 2000 byla
Gaby Flatow jmenována ãestnou obãankou mûsta Terezín.
K 60. v˘roãí osvobození Terezína
pﬁipravila ve spolupráci s Památníkem
Terezín koncert, jehoÏ zá‰titu pﬁevzal ostatnû nikoliv poprvé - první místopﬁedseda Senátu Parlamentu âeské republiky
Petr Pithart. Z dal‰ího projektu - scénického provedení Ullmannovy opery Císaﬁ
Atlantidy za pﬁítomnosti komisaﬁky EU
paní M. Wallström - v‰ak jiÏ se‰lo. Gaby
Flatow tu zaãala poprvé bûhem své
ãinnosti spolupracovat na základû grantu

EU s Nadací Terezín (pﬁi mûstu Terezín),
jehoÏ pﬁedsednictvo provedení této opery nejdﬁíve odsouhlasilo, pak ale pod
nejrÛznûj‰ími záminkami zru‰ilo, ãímÏ
Nadaãnímu fondu H. Krásy vznikla
znaãná finanãní ‰koda. ZároveÀ pﬁedal
starosta mûsta Jan Horníãek Nadaãnímu
fondu protiprávní v˘povûì z prostor
Kulturního domu.
Památník Terezín, mnoho terezínsk˘ch obãanÛ i vedení Terezínské iniciativy vyjádﬁili nadûji na setrvání Nadaãního
fondu H. Krásy, kter˘ také obdrÏel penûÏní dary, za coÏ vyjadﬁuje upﬁímné
díky. Svého rozhodnutí ukonãit ãinnost
Nadaãního fondu a odejít z Terezína
Gaby Flatow velmi lituje, po intrikách
a nepﬁátelském chování souãasn˘ch
pﬁedstavitelÛ mûsta si v‰ak nedovede své
dal‰í pÛsobení v Terezínû pﬁedstavit.
Za souãasného stavu vûcí nemÛÏeme
neÏ litovat, Ïe se tak stalo, paní Gaby
Flatow upﬁímnû podûkovat za v‰e, co
pro památku „terezínsk˘ch“ skladatelÛ
vytvoﬁila, a doufat, Ïe se jejich tvÛrãímu
odkazu bude vûnovat i nadále.
Eva Herrmannová

KAREL REINER IN MEMORIAM 1910 -1979
Tento nápis nebyl v nûjaké koncertní
síni v Praze, ba ani nikde jinde v âesku,
ale v nûmeckém Rostocku, v sobotu
28. kvûtna 2005.
Slavnostní koncert na poãest Karla
Reinera se konal v Katharinensaal na
Vysoké ‰kole pro hudbu a divadlo.
Spolupoﬁadatelem byl Nûmeck˘ svaz
hudebních umûlcÛ (Tonkünstlerverband
Mecklenburg-Vorpommern e. V.), DÛm
Maxe Samuela v Rostocku a Terezínská
iniciativa Praha. Nadpis programu znûl:
Pronásledovan˘ - odstrkovan˘ - zapomenut˘ ãesko-Ïidovsk˘ skladatel Karel
Reiner, obûÈ dvou diktatur.
Koncert se skládal z dûl ze v‰ech
skladatelov˘ch tvÛrãích období. Interpreti
tohoto velmi obsáhlého programu byli
Ïáci mistrovsk˘ch tﬁíd Vysoké hudební
‰koly v Rostocku, kteﬁí pocházeli ze
v‰ech koutÛ Evropy, napﬁíklad kytarista
·tûpán Matûjka z Prahy, nebo ãlenové
Chagallova kvarteta pÛvodnû z Ruska,
Ïijí v‰ak v Nûmecku.

Autorem a organizátorem celého veãera byla Anke Zimmermann, studentka a
nyní jiÏ absolventka této vysoké ‰koly,
která si zvolila jako téma své diplomové
práce dílo a Ïivot Karla Reinera. Vûnovala
se své práci s velkou odpovûdností, bádala
v archivech v Terezínû a v Praze, kontaktovala vdovu po Karlu Reinerovi Hanu
Reinerovou. Dovr‰ením v‰ech aktivit byl
tento veãer, kter˘ sama organizovala, zaji‰Èovala sponzorské dary od nejrÛznûj‰ích
institucí, a navíc je‰tû bûhem koncertu
provázela jednotlivá díla odborn˘m v˘kladem.
Zá‰titu nad koncertem pﬁevzal ãesk˘
velvyslanec pan dr. Boris Lazar, velmi
fundovan˘m projevem ho zastupovala paní Veronika Îertová, kulturní a tisková
ata‰é na na‰í ambasádû v Berlínû.
Pﬁítomny byly Hana Reinerová a obû
její dcery. I já jsem mûla to ‰tûstí, Ïe jsem
se toho zdaﬁilého veãera mohla zúãastnit.
Lisa Miková

VZDùLÁVACÍ PROGRAMY
O HOLOCAUSTU
V LIPSKU A SALCBURKU
Anna Hanusová
V kvûtnu 2005 byla v Lipsku - ve
slavné budovû Gewandhausu - zahájena
v˘stava „Die Mädchen von Zimmer 28“,
která doplnila tﬁídenní cyklus pﬁedná‰ek
o holocaustu.
S Hannelore Wonschick jsme hovoﬁily
nejen o strádání, které jsme zaÏívaly, ale
také o síle kultury a pﬁátelství v Terezínû.
Vût‰inu posluchaãÛ tvoﬁili mladí lidé stﬁedo‰kol‰tí studenti, kteﬁí po celou dobu
projevovali hlubok˘ zájem o nûkdej‰í
události.
V ãervnu se v˘stava pﬁestûhovala z Lipska do Hudebního gymnázia v Salcburku.
Stala se souãástí projektu: „Brundibár und die Kinder aus Theresienstadt“ Gedenken an den Holocaust.
V Salcburku jsme s Helgou Kinsky a
Hannelore Wonschick pﬁedãítaly vzpomínky „dûvãat z osmadvacítky“ doplnûné
hudbou z Brundibára. Mezi posluchaãi se
objevil i „popíraã holocaustu“, kter˘ byl
v‰ak po stupÀování slovních útokÛ poﬁadateli vyveden z budovy.

SENÁTOR KERRY
NA V¯STAVù
V ÚSOVSKÉ SYNAGOZE
O víkendu, kdy vût‰ina obyvatel Úsova
a ‰irokého okolí slavila tradiãní pouÈ ke
svatému Rochu, byla v místní synagoze
zahájena v˘stava, která mimo jiné pﬁedstavila materiály o úsovsk˘ch pﬁedcích
amerického senátora Johna Kerryho a v˘tvarné práce inspirované Ïidovskou historií.
Vedle informací, které se vztahují k pûti
generacím pﬁím˘ch Ïidovsk˘ch pﬁedkÛ
Johna Kerryho, se na v˘stavû nacházejí
i kopie nedávno objeven˘ch spisÛ
z 18. století, v nichÏ nestor rodu, slavn˘
Abraham Löwy, popsal historii Ïidovské
komunity a boje o úsovskou synagogu.
K vidûní je i originál dopisu, v nûmÏ senátor Kerry podûkoval za odhalení tûchto
skuteãností a projevil pﬁání nav‰tívit v budoucnu mûsto Úsov.
V˘tvarnou ãást v˘stavy tvoﬁí práce
ÏákÛ základních ‰kol v Úsovû i v Lo‰ticích
a díla v˘znamn˘ch umûlcÛ a fotografÛ
z regionu, vãetnû Jindﬁicha ·treita, ·árky
·melkové, Jiﬁího O‰ance a Pavla Alexandra
TaÈouna.
V˘stavu poﬁádá sdruÏení Respekt a tolerance ve spolupráci s Mûstsk˘m úﬁadem
v Úsovû. Synagoga byla otevﬁena v sobotu
a v nedûli 20. a 21. srpna od 10 do 18 hod.
Do konce záﬁí bylo moÏno nav‰tívit synagogu po dohodû s Mûstsk˘m úﬁadem. Nad
v˘stavou pﬁevzal zá‰titu hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík.
Ludûk ·típl
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Nová nadûje pro ‰kolní
zájezdy do Terezína
JiÏ mnohokrát jsme psali o náv‰tûvách
ãesk˘ch ‰kol v Památníku Terezín. VÏdy
jsme vyjadﬁovali radost z rÛstu zájmu o tyto
vzdûlávací zájezdy. Ale vÏdy jsme zároveÀ litovali, Ïe z na‰ich omezen˘ch finanãních zdrojÛ, nejsme schopni pokr˘t
v‰echny poÏadované zájezdy. A vÏdy znovu
jsme si stûÏovali na nedostateãné pochopení tam, kde jsme Ïádali o subvenci pro
tento projekt: jak u Nadaãního fondu obûtem holocaustu, tak pﬁedev‰ím u Ministerstva ‰kolství.
Na dubnovém snûmu TI Dr. L. Pavlát
vyslechl na‰e problémy. Ve velmi v˘stiÏném ãlánku v MfD (7. 5. 2005) upozornil
na nesmysln˘ paradox, Ïe obûti holocaustu
ze svého skromného rozpoãtu, kter˘ by byl
daleko více potﬁebn˘ pro zaji‰tûní jejich
sociálních a kulturních potﬁeb, financují
ãesk˘m ‰kolám vzdûlávací zájezdy do
Terezína. Psal mj.:
„âeská republika se, Ïel, nemÛÏe
pochlubit, Ïe by místa nûkdej‰ího utrpení
byla zaãlenûna do v˘uky systémovû garantované vzdûlávacím systémem. Co je v‰ak
snad je‰tû hor‰í: Mnohdy to vypadá, jako
by hovoﬁit o váleãné kapitole na‰ich dûjin
bylo pﬁedev‰ím zájmem pamûtníkÛ.….
Nemá-li ministerstvo na uvedenou vzdûlávací ãinnost ve sv˘ch dotacích prostor, je to
smutné. Má-li - ale Ïádost Terezínské iniciativy neshledalo dostateãnû závaÏnou je to je‰tû smutnûj‰í. NeudrÏitelnost dané
situace je totiÏ témûﬁ skandální: Ti, kdo
poznali nacistick˘ teror, o nûm kvÛli sobû
hovoﬁit nemusí. Pravdu o nacismu by v‰ak
mûli znát pﬁedev‰ím ti, pro nûÏ je
nepoznanou minulostí. Mûlo by se tak dít
z úcty k zavraÏdûn˘m spoluobãanÛm, ale
pﬁedev‰ím kvÛli vlastnímu poznání a budoucnosti demokratické Evropy. Lidé, kteﬁí
mají co ﬁíct, jsou je‰tû stále mezi námi.
A existují i místa, kde jejich slova neznûjí,
ale vpalují se do mysli i srdce.“
Nutno ﬁíci, Ïe na tento ãlánek zareagovali velice kladnû pracovníci Ministerstva
‰kolství, zde nutno s povdûkem jmenovat
pﬁedev‰ím Dr. M. Profanta a Mgr. I. Nûmeãkovou, kteﬁí nás vstﬁícnû a s velkou ochotou instruovali, kde a jak na M·MT poÏádat o pﬁíslu‰n˘ grant, a poradili nám,
laikÛm, s jeho formálním vypracováním.
Nedávno nás Dr. L. Pavlát s radostí informoval, Ïe mezi pﬁidûlen˘mi granty pro
druhou polovinu roku 2005 je i ten ná‰ ve
v˘‰i 350 000 Kã.
A tak svítá nadûje, Ïe teì snad jiÏ nebude nutno vzdûlávací zájezdy ãesk˘ch
‰kol do Terezína omezovat pro nedostatek
na‰ich finanãních zdrojÛ.
Michaela Vidláková

RAKOU·TÍ ÎIDÉ V TEREZÍNù
Dal‰í svazek Terezínské pamûtní knihy
Institut Theresienstädter Initiative, Dokumentationsarchiv des österreichischen
Widerstandes (Hg.): Theresienstädter Gedenkbuch. Österreichische Jüdinnen und
Juden in Theresienstadt, 1942-1945. Praha 2005, 703 s.
V letech 1942-1945 bylo z Rakouska do terezínského ghetta deportováno více neÏ 16
tisíc vûzÀÛ, vãetnû více neÏ tisíce maìarsk˘ch ÎidÛ, kteﬁí byli do ghetta z Rakouska
zavleãeni v posledních t˘dnech války. Velké mnoÏství rakousk˘ch ÎidÛ bylo do Terezína
deportováno také z jin˘ch nacisty okupovan˘ch zemí, pﬁedev‰ím z „Protektorátu“. Osudy
v‰ech tûchto terezínsk˘ch vûzÀÛ dokumentuje dal‰í svazek z ﬁady Terezínsk˘ch pamûtních
knih, kter˘ vydal Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s Dokumentationsarchivem
des österreichischen Widerstandes (Dokumentaãní archiv rakouského odboje) ve Vídni.
Pamûtní kniha je strukturována podobnû jako pﬁedchozí svazky vûnované deportacím
z ãesk˘ch zemí a z Nûmecka. Seznamy deportovan˘ch jsou uvedeny nûkolika studiemi
ãesk˘ch a rakousk˘ch historikÛ, kteﬁí pﬁibliÏují pﬁedev‰ím historii Terezína, v‰ední Ïivot
v ghettu a osudy rakousk˘ch ÎidÛ. V‰echny texty v rakouském svazku pamûtní knihy
jsou nûmecky, svazek je opatﬁen jmenn˘m rejstﬁíkem v‰ech deportovan˘ch.
Pamûtní knihu je moÏné získat v Institutu Terezínské iniciativy,
Jáchymova 3, 110 00 Praha 1, tel.: 222 319 212, e-mail: institute@terezinstudies.cz
âlenové Terezínské iniciativy si mohou knihu zakoupit se slevou za 600 Kã.
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BRUNDIBÁR NEJEN V EVROPù, ALE I ZA „VELKOU LOUÎÍ“
âar ovná síla umûní
Nelekejte se, nebude to Ïádná abstraktní úvaha. Mûl jsem moÏnost zaÏít inscenaci Brundibára v kanadské provincii
Saskatchewan v kvûtnu 2005 a chci o tom
podat zprávu.
Na‰e dcera Rita, která tam Ïije a Ïiví se
psychologií, se na jaﬁe 2004 rozhodla
Brundibára (jako producent) uvést, a po
patnácti mûsících to dovedla k úspûchu.
JiÏ dávno, roku 1991, tomu pﬁedcházela
Ïádost paní Judith Berman z Los Angeles,
aby Rita Brundibára znovu pﬁeloÏila do
angliãtiny, protoÏe se jí (jako i ﬁadû jin˘ch)
pÛvodní anglick˘ pﬁeklad nelíbil. Paní
Berman a její pﬁítelkynû paní Engel
pﬁeklad po Ritû je‰tû upravily, aby se to
lépe r˘movalo a bylo to angliãtûj‰í.
Teì tedy Rita na‰la dûtsk˘ sbor, The
Saskatoon Children's Choire (SCC),
veden˘ uãitelkou hudby paní Phoebe
Voigts, která ihned s my‰lenkou souhlasila. Ukázalo se, Ïe SCC byla ‰Èastná volba.
Nejen Ïe to není sbor ledajak˘, nasbíral uÏ
ﬁadu mezinárodních ocenûní, ale je i spoleãensky angaÏovan˘, úãastnil se aktivnû
napﬁ. kampanû za zákaz pozemních min.
Jsou to ostatnû témûﬁ samá dûvãata, kluci,
jak mi Phoebe vysvûtlila, nemají v Kanadû
k nûãemu takovému motivaci.
Trochu problém u Brundibára je, Ïe
trvá jen 35 minut. Na základû nápadu Evy
Merové doplnili celoveãerní program tak,
Ïe v první ãásti bylo pásmo zkomponované
z recitací básní dûtí z knihy „Mot˘li zde
neÏijí“ a písní z kmenového repertoáru
SCC, a po pﬁestávce byl uveden Brundibár.
S notami na Brundibára je situace
ne zcela pﬁehledná. Místní hudební vûdec
a skladatel, odborník na Krásova uãitele
Arnolda Schönberga, pro saskatchewanskou
inscenaci znovu vytvoﬁil z klavírního v˘tahu
orchestrální partituru pro 7 nástrojÛ.
NejsloÏitûj‰í stránkou celého projektu
byly ov‰em peníze. Nebudu vás s tím
nudit. ¤eknu jen, Ïe s pomocí darÛ od
soukromníkÛ i nûkter˘ch organizací a
s vyuÏitím obûtavosti celé ﬁady lidí, kteﬁí
tomu zdarma vûnovali ãas a úsilí, v‰echno
nakonec vy‰lo, peníze nechybûly, a celkem
9 pﬁedstavení uvidûlo 3150 divákÛ.
Rita vymyslela, Ïe na Brundibára
pozve do Kanady svou maminku, tedy
Danu, která v Terezínû zpívala v Brundibárovi ve sboru, aby dûvãata z SCC inspirovala a pﬁi kaÏdém pﬁedstavení
promluvila. Na dvû pﬁedstavení pﬁijela

z Los Angeles je‰tû Dá‰a Lewinová, která
v terezínském Brundibáru také zpívala.
Navíc projevily nûkteré stﬁední ‰koly
zájem, aby tam Dana s dûtmi besedovala
o sv˘ch osudech za války.
Cel˘ projekt upoutal zájem médií. JiÏ
letos na jaﬁe, dávno pﬁed premiérou,
pﬁinesly místní noviny o projektu celostránkov˘ ãlánek. A to byl jen zaãátek
mediální smr‰tû, kdy Rita s Danou byly
nûkolikrát v novinách, poskytly asi deset
rozhlasov˘ch interview a televizní stanice
s nimi natoãily nûkolik dlouh˘ch poﬁadÛ,
které se dokonce dostaly do velmi sledovaného poﬁadu celokanadské veﬁejné
stanice CBC. Reportéﬁi pochopili, Ïe tu

nejde o Ïidovsk˘ vzpomínkov˘ poﬁad, ale
o umûlecké vyjádﬁení my‰lenek, které
mají co ﬁíci mlad˘m i star‰ím dne‰ního
svûta.
Pﬁedstavení zreÏíroval ﬁeditel místního
divadla, star˘ divadelní vlk, a v˘sledek byl
rozhodnû lep‰í neÏ prkenné v˘kony, jaké
vídáme na pﬁedních praÏsk˘ch scénách.
Dûvãata, sólistky i sbor, pﬁedvedly opravdovou operu v její jednotû hudební,
pohybové a v˘razové sloÏky. V‰ichni
interpreti byli skvûlí a sami to cítili.
To byl organizaãní rámec události.
Chtûl jsem ale pﬁedev‰ím napsat o jejím
dopadu.
KdyÏ bylo po v‰em, napsaly ãlenky
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SCC své vedoucí podûkování. Devítiletá
Emily, která cel˘ veãer zahajovala strhující
recitací básnû Mot˘l, tam napsala: „UÏ nikdy
neuvidím mot˘la … stejn˘ma oãima.“
Náhle, uprostﬁed prérie, byla zasaÏena
umûním velkého básníka Pavla Friedmanna.
Umûní zapÛsobilo na publikum, nejen
na v˘konné umûlce. Pro nás je to trochu
jin˘ svût, ale v Severní Americe je naprosto
pﬁirozené, Ïe kdyÏ na ãlovûka nûco zapÛsobí, sáhne do kapsy a vyjádﬁí to finanãnû.
Vidûl jsem, jak po pﬁedstavení pﬁi‰el za

Ritou ãlovûk v triãku, s váÏnou tváﬁí a vlhk˘ma oãima, a ﬁekl, Ïe je dentista a chtûl
by uãinit „significant donation“. Pak od
nûj pﬁi‰el ‰ek na 1000 dolarÛ. Chodili
za mnou známí i neznámí a vyjadﬁovali
své pohnutí. JistûÏe zapÛsobilo v‰echno
dohromady, Danina pﬁítomnost a její krátk˘
projev, skuteãnost, Ïe je matkou producentky, i vhodnû zvolená skladba veãera.
Nade v‰ím se v‰ak klenulo umûní.
Libreto Adolfa Hoffmeistra, v duchu a na
úrovni nezvalovské poetiky i Osvobozeného

divadla, si i v pﬁekladu zachovalo svou
moudrost a laskavost, cudnost i ‰vih.
A základem v‰eho je velká hudba Hanse
Krásy. Lidi vzpomínají, jak v Terezínû
Brundibár zapÛsobil na úãinkující i publikum; tûm, co pﬁeÏili, ãasto zanechal
celoÏivotní záÏitek. Vidûl jsem na vlastní
oãi, jak stejnû zapÛsobil na dne‰ní mladé
a dospûlé v Saskatchewanu.
Chtûl jsem se o tento fantastick˘
záÏitek s vámi podûlit.
Petr Liebl

BRUNDIBÁR
VE FRANCII

Brundibára nehrál Ïádn˘ umûleck˘
soubor, ale prostû dûti z celého kraje, které
chtûly a umûly zpívat. Nacviãovaly pÛl
roku, po ‰kole, jak se podaﬁilo najít ãas.
Kost˘my pﬁipravili rodiãe po dohodû s vedoucím vzniklého souboru. Jedinû hudební doprovod byl sloÏen z profesionálÛ.
Zaãátkem ãervna leto‰ního roku
probûhla první tﬁi pﬁedstavení, zaãátkem
ﬁíjna budou dal‰í.
Nelze ﬁíci, Ïe pﬁedstavení byla vyprodána, vstup byl totiÏ voln˘. Ale sály byly
„nacvaknuté“. Jednu sobotu v jednom
malém mûsteãku, pﬁí‰tí v dal‰ím, tam uÏ
padesáti lidem museli odﬁíci, protoÏe hasiãi
jich víc nedovolili. Diváci sedûli na v‰ech
Ïidlích, co se podaﬁilo sehnat, vzadu na
stolech, vpﬁedu na zemi, stáli podél stûn.
V nedûli tamtéÏ, opût plno.
Pﬁedstavení mûlo dvû ãásti. První uvádûl muÏ v buﬁince (b˘val˘ uãitel), kter˘
na polosetmûlém jevi‰ti jako vypravûã
navodil atmosféru Terezína. Jeho pÛsobivé

vyprávûní bylo proloÏeno sborov˘m
zpûvem nûkolika písní - hebrejsk˘ch,
francouzsk˘ch a ãesk˘ch. S v˘bornou
v˘slovností zazpívaly dûti „Ach, synku,
synku“ a „Teãe voda, teãe“. NeÏ se pak
malí herci pﬁevlékli do kost˘mÛ, oslovila
jsem publikum svou vzpomínkou na Brundibára v Terezínû, s tím, co tam pro nás
znamenal.
A pro ilustraci jsem si vybrala z publika
malou ‰estiletou hubenou, ãernovlasou
holãiãku a ãiperného klouãka - „ . . .takoví
jsme byli tenkrát my se ·tûpkou.“ Rutka
pak povídala, co se dûlo po Terezínû s ní,
o své cestû do Osvûtimi a dál. A co se
stalo s vût‰inou dûtí, právû takov˘ch, jako
stály na podiu vedle mne….
Pak dûti zahrály Brundibára. A diváci
chápali, Ïe je to nûco víc, neÏ jen pÛvabná
hudba a trochu neobratní malí herci.

Vám, TerezíÀákÛm, moÏná nûco ﬁíká
jméno Sommer. Alice Sommerová Herzová je klavírní virtuoska, dnes je jí
témûﬁ 102 let, Ïije v Lond˘nû (ke st˘m
narozeninám jsme jí gratulovali v na‰em
ãasopise - viz ã. 27) a nedávno o ní bûÏel
v na‰í televizi film „Pianistka z Terezína“.
Její syn, Rafael Sommer, v˘born˘ cellista,
pﬁed pár lety na konci úspû‰ného turné po
Izraeli zemﬁel. (Vzpomínku na nûj uveﬁejnil
ná‰ ãasopis - viz ã. 24.)
V Terezínû jsme ho znali je‰tû jako
·tûpku, roztomilého vrabãáka z Brundibára.
Jeho Ïena Genevieve, rovnûÏ cellistka,
udrÏuje památku svého muÏe poﬁádáním
hudebních festivalÛ nesoucích jeho jméno.
Leto‰ní rok, rok 60. v˘roãí osvobození,
se ale rozhodla oslavit jinak. Ve Francii,
v kraji pod Jursk˘mi Alpami, zvaném Pays
de Gex, kde mûli svÛj letní domek, se
rozhodla uspoﬁádat na jeho poãest a jako
vzpomínku na terezínské dûti, které se
osvobození nedoÏily, pﬁedstavení Brundibára. Nebyla to snadná práce. Získat francouzsk˘ pﬁeklad, získat pro svou my‰lenku
starosty místních vesnic a mûsteãek, kteﬁí
akci podpoﬁili finanãnû i vûcnû, získat
rodiãe, dûti, hudbu, reÏiséra, vedoucí
souboru, prostory, kde lze hrát . . . nebylo
toho málo. Ale povedlo se.
A protoÏe jsme v Terezínû i po válce,
neÏ odjeli do Izraele, byli se ·tûpkou
nejlep‰í kamarádi, pozvala Genevieve
mne, abych pﬁedstavení uvedla malou
vzpomínkou.
Spolu se mnou tam pﬁijela ze Îenevy
Rutka Fayon, to je ta dívenka, která je
v muzeu ghetta na fotce Ïidovské tﬁídy
v první ﬁadû, jediná ze tﬁídy, která pﬁeÏila.

Îe je to i poselství.
Michaela Vidláková

Na snímku zleva: Michaela Vidláková, „pejsek“ a Genevieve Sommer
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BRUNDIBÁR V LIPSKÉM GEWANDHAUSU
Na své pouti svûtem do‰el Brundibár 5. ãervna 2005 aÏ do Lipska, kde ho pod vedením dirigenta F. S. Elstera nastudoval znamenit˘
dûtsk˘ sbor zdej‰ího slavného Gewandhaus orchestru. V˘teãnû si vedl i mlad˘ reÏisér Philipp J. Neumann. Dûti vystupovaly spolu
se ãleny orchestru uprostﬁed obrovského auditoria (více neÏ tisíc míst) pﬁímo na koncertním pódiu, které bylo pro zviditelnûní mal˘ch
zpûváãkÛ potaÏené bíl˘m plátnem. ReÏisér vycházel ve své koncepci z natáãení Brundibára pro nacistick˘ propagandistick˘ film v srpnu
1944 (které jsem sama zaÏila…), kdy soubor musel dlouhou dobu ãekat na pﬁíchod esesáck˘ch pohlavárÛ. Podobná scéna se odvíjí
i v lipské inscenaci Brundibára. Lipsk˘ soubor si v‰ak krátí ãas muzicírováním: dûti zazpívají - velmi pûknû - dva sbory Bohuslava
MartinÛ a ãlenové orchestru si - rovnûÏ skvûle - „zkusí“ zahrát dva Dvoﬁákovy Slovanské tance v „brundibárovském“ obsazení
(mimochodem se tak reÏisérovi zároveÀ podaﬁilo prodlouÏit dobu trvání jinak dosti krátké Krásovy opery…).
Stále v‰ak nikdo nepﬁichází, a tak se ãlenové souboru pustí do Brundibára sami - ale nedohrají ho. KdyÏ se pﬁed závûreãn˘m
sborem ozve dupot blíÏících se esesákÛ, v‰e se ponoﬁí do tmy a z ní se pozvolna, jakoby z velké dálky, vynoﬁuje záznam nacistického
propagaãního filmu - závûr lipské inscenace Krásovy opery patﬁil vût‰inû nepﬁeÏiv‰ím terezínsk˘m dûtem: „Brundibár poraÏen…“
Pak se zase v‰e ponoﬁilo do tmy. Byl to ‰ok, a nejen pro mne. Posluchaãi takﬁka zcela zaplnûného sálu jen ti‰e stáli a neskr˘vali své
pohnutí. Mnozí z nich ostatnû s velk˘m zájmem nav‰tívili peãlivû pﬁipravované besedy, k nimÏ také patﬁila putovní v˘stava Hannelore
Wonschickové „Dívky z pokoje 28".
Pro velk˘ ohlas se zde Brundibár hrál za 14 dní znovu.
Eva Herrmannová

Pﬁehled mezinárodních aktivit v 1. pololetí 2005
Michaela Vidláková, Artur Radvansk˘
I v prvním pololetí leto‰ního roku jsme pﬁedná‰eli dûtem ve ‰kolách a zúãastnili se ﬁady semináﬁÛ a pﬁedná‰ek. Kromû následnû
jmenovan˘ch aktivit jsme se setkali s Ïáky a studenty ãesk˘ch ‰kol v Praze i v Terezínû.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

17.- 21. 1. (Zwickau) - setkání ve ‰kolách u pﬁíleÏitosti osvobození KZ Auschwitz (M. Vidláková, A. Radvansk˘)
11.- 14. 2. (DráÏìany) - Mezinárodní kolokvium „Tag der Erinnerung, Tag der Begegnung, Tag der Bildung“ (M. Vidláková)
11.- 14. 4. (DráÏìany) - setkání ve ‰kolách (M. Vidláková, A. Radvansk˘)
20. 4. (Terezín) - skupina uãitelÛ a dal‰ích z Brücke - Most Stiftung, Nûmecko (M. Vidláková)
6. - 13. 5. (Ebensee, Rakousko) - Slavnostní setkání k 60.v˘roãí osvobození KZ Ebensee a následnû pﬁedná‰ky v Památníku
Ebensee a v okolních ‰kolách (M. Vidláková, A. Radvansk˘)
27. 5. (Praha) - skupina Christlich - Jüdische Zusammenarbeit Siegen - pﬁedná‰ka a doprovod po praÏsk˘ch Ïidovsk˘ch
památkách (M. Vidláková, A. Radvansk˘)
29. 5. (Praha) - interview a pﬁedná‰ka pro ICEJ (Mezinárodní kﬁesÈanské velvyslanectví Jeruzaléma v Praze) v rámci Dne proti
antisemitismu (M. Vidláková)
3. - 13. 6. (Pays de Gex, Francie) - doprovodné slovo ke tﬁem pﬁedstavením Brundibára (M. Vidláková)
14. 6. (Praha) - pﬁedná‰ka a diskuse se skupinou studentÛ gymnázia z Brém (M. Vidláková, A. Radvansk˘)
20. - 21. 6. (Lipsko) - t˘den Ïidovské kultury poﬁádan˘ Spoleãností pro Ïidovsko - kﬁesÈanskou spolupráci a ÎO Lipsko
- pﬁedná‰ka „Terezin mahnt zur Wachsamkeit gegen den alten Ungeist“ (M. Vidláková)

SPRAVEDLIVÍ MEZI NÁRODY
Tohoto vzácného ocenûní, které vût‰inou na návrh zachránûn˘ch udûluje
Památník Jad Va‰em v Jeruzalémû,
se dostalo nepﬁíli‰ mnoha stateãn˘m
lidem, kteﬁí za války zachránili Ïivot
alespoÀ jednomu ohroÏenému Îidovi.
Dnes uÏ víme, Ïe tûch, kteﬁí pomáhali,
bylo mnohem víc neÏ udûlen˘ch titulÛ.
MoÏná proto, Ïe nûkteﬁí zachránûní se
nakonec pﬁece jen nedoãkali konce války,
nebo se v pováleãném víru a migraci
ocitli daleko od pÛvodního domova, nebo
se snad o této veﬁejnû udûlované poctû
dozvûdûli pﬁíli‰ pozdû, a z mnoha dal‰ích
pﬁíãin. V âechách bylo tûchto ocenûní
udûleno více neÏ sto, na Slovensku nûkolik

set. O jednom z tûchto pﬁíbûhÛ informuje
MUDr. Eva VaÀousová.
MÛj str˘c, matãin bratr Karel Fuchs, se
narodil v Kralupech nad Vltavou. Svou
pílí a urputností se vypracoval na
‰piãkového odborníka v oboru zpracování
ropy a stavby rafinérií. PÛsobil na Slovensku, kde se stal ﬁeditelem Státní rafinérie
minerálních olejÛ v Dubové. Za druhé
svûtové války byl jako nenahraditeln˘
odborník chránûn pﬁed transporty a s ním
i jeho manÏelka Irma, rozená Eislerová,
a synové Ervín a Robert. To bylo také
dÛvodem, proã se ho jeho pﬁítel Maximilian
Grossmann jednoho dne zeptal, zda by
Ervín neuzavﬁel fiktivní sÀatek s jeho dcerou

Veronou. Rodiãe i Ervín souhlasili a jejich
druh˘ syn Robert uãinil podobn˘ krok
a uzavﬁel sÀatek s Veroninou pﬁítelkyní
Erikou Plessovou. Obû mladé Ïeny, dokonce i se sv˘mi rodiãi, nebyly do konce
roku 1944 deportovány.
Karel Fuchs byl pozdûji z místa ﬁeditele
rafinérie odvolán, ale po zahájení Slovenského národního povstání, které velmi
úãinnû podporoval, byl touto funkcí znovu
povûﬁen. Po poráÏce povstání byla na jeho
dopadení vypsána odmûna ve v˘‰i 500
tisíc slovensk˘ch korun. Fuchsovi byli
váÏnû ohroÏeni. KdyÏ se v ﬁíjnu 1944
nacistická armáda nezadrÏitelnû blíÏila od
Banské Bystrice i od Brezna nad Hronom,
nemûli jinou moÏnost, neÏ se ukr˘t do
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okolních lesÛ. Pﬁedpokládali ov‰em, Ïe
Rudá armáda postupuje, konec války Ïe se
blíÏí, a jejich pobyt v lese nebude trvat
dlouho. Pﬁipravovali se na odchod z domova, nevûdûli v‰ak kam. Právû v této
situaci je vyhledal dûlník rafinérie Jozef
Ëaku‰, kter˘ jim navrhl, Ïe pﬁevede celou
skupinu na nedaleké místo v lese na jiÏní
stranû údolí Hronu. (Fuchsovi dosud Ïili
v obytném domû, kter˘ patﬁil rafinérii,
a v té dobû uÏ tam s nimi byli i dal‰í ãtyﬁi
bezradné a zoufalé osoby, Maximilian
Grossmann s manÏelkou Bertou a EvÏen
Pless s manÏelkou Malvínou, rodiãe
Verony a Eriky.) Ëaku‰ vûdûl o opu‰tûné
kolibû po dﬁevorubcích, která jim na pár
t˘dnÛ mohla poskytnout ochranu pﬁed
de‰tûm a snûhem.
Následující den se v‰ichni vydali na
cestu. po nûkolikahodinovém v˘stupu
do‰li ke kolibû, kde se usadili. Jozef Ëaku‰
jim slíbil, Ïe pro nû pﬁijde, jakmile pomine
nebezpeãí. Uplynul t˘den i druh˘, a Ëaku‰
nepﬁicházel. KdyÏ se koneãnû objevil,
nebylo to proto, aby je odvedl domÛ.
Pﬁinesl jim batoh pln˘ lu‰tûnin a pﬁiznal,
Ïe pocházejí z opu‰tûného vojenského
skladu, kter˘ místní obyvatelé staãili je‰tû
pﬁed pﬁíchodem NûmcÛ vybrat. Byl to
v˘znamn˘ zdroj pro jejich zásobování,
pﬁípadnû i pro dal‰í uteãence v okolních
lesích. Pﬁinesl v‰ak i závaÏnûj‰í sdûlení.
Místo jejich souãasného pobytu uÏ nepovaÏoval za bezpeãné a doporuãil jim, aby
se pod jeho vedením vydali hloubûji do
lesa. Asi po dvou hodinách dorazili k vydatnému prameni poblíÏ velké jámy, která
se zdála b˘t vhodná pro vybudování
„bunkru“. PﬁestoÏe nemûli Ïádné potﬁebné
náﬁadí, uteãenci se rozhodli, Ïe na tomto
místû zÛstanou. Ostatnû ani jiné v˘chodisko nemûli. Na‰tûstí se tam zakrátko
objevili dva mladí vesniãané, kteﬁí se
z obavy, Ïe by je Nûmci mohli povolat do
vojenské sluÏby, rozhodli naãas ukr˘t blízko
pramene, o nûmÏ vûdûli. Pﬁinesli si k tomu
i pﬁíslu‰né náﬁadí, lopaty, pily, sekery
apod. NejdÛleÏitûj‰í v‰ak bylo, Ïe Ïidovské uprchlíky nevyzradili a byli ochotni
jim pomoci. Spoleãnû jámu zvût‰ili, upravili a postavili nad ní jak˘si srub. Jozef
Ëaku‰ jako by to tu‰il. Pﬁi dal‰í náv‰tûvû
pﬁinesl kus asfaltové lepenky a na zádech
pﬁivlekl malá Ïelezná kamínka. Ta potom
v˘bornû slouÏila k ohﬁívání vody i pro
minimální vaﬁení a zajistila obyvatelÛm
bunkru alespoÀ minimální Ïivotní
podmínky. Zima pﬁituhovala, ale oãekávané
osvobození nepﬁicházelo. Jozef Ëaku‰
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se obûtavû staral, aby uteãenci nezemﬁeli
hlady, a stal se jejich skuteãn˘m zachráncem. Obãas, zejména pﬁed Vánocemi,
pﬁispûli i dal‰í zamûstnanci rafinérie, kteﬁí
za nimi pﬁicházeli navzdoru zimû a snûhu
a zejména velikému nebezpeãí, které jim
hrozilo v souvislosti s vyhlá‰enou odmûnou za Fuchsovo dopadení. Celé skupinû
v‰ak neustále hrozilo smrtelné nebezpeãí,
Ïe by je mohla objevit nûkterá z nûmeck˘ch hlídek, které v lesích hledaly partyzány a Îidy. Nedaleko jejich úkrytu chytila
hlídka dva Ïidovské uteãence a zastﬁelila
je. Bylo to nekoneãné ãekání ze dne na
den, z t˘dne na t˘den, ve stále obtíÏnûj‰ích Ïivotních podmínkách, v neustálém
strachu pﬁed vyzrazením, neboÈ stopy ve
snûhu vedly pﬁímo k jejich bunkru.
22. bﬁezna 1945 se jejich zachránce
koneãnû objevil, tentokrát bez potravin,
ale s radostn˘m zvoláním: „Nemci sú het,
pojdete dole!“
Návrat desetiãlenné skupiny probûhl
hladce. Aãkoliv byli v‰ichni po pûtimûsíãním

pobytu v lese vysílení a pohublí, cestu do
údolí pod Ëaku‰ov˘m vedením dobﬁe
zvládli. Vrátili se do domu u rafinérie,
odkud vy‰li. DÛm je‰tû stál, aã znaãnû
zdevastovan˘ a z velké ãásti vykraden˘.
V‰ichni v‰ak byli ‰Èastní, Ïe mají pevnou
stﬁechu nad hlavou a Ïe jsou svobodní.
Nakonec je‰tû drobná poznámka.
Fiktivní váleãn˘ sÀatek se uskuteãnil po
nûkolikadenní známosti a v‰ichni pﬁedpokládali, Ïe se „manÏelé“ po válce rozvedou. Dopadlo to v‰ak jinak. Ing. Ervín Fedor (dﬁíve Fuchs) s manÏelkou Veronou
spolu Ïili aÏ do smrti, Ing. Robert Fedor
(dﬁíve Fuchs) s manÏelkou Erikou spolu
Ïijí jiÏ déle neÏ ‰edesát let a jsou dosud
vdûãni panu Jozefu Ëaku‰ovi, kter˘ jim
pravdûpodobnû zachránil Ïivot, a také
dal‰ím dobr˘m lidem, kteﬁí je v lese zásobovali potravinami i jin˘mi nezbytn˘mi
potﬁebami.
Eva VaÀousová

Děkujeme . . .
. . .Vám v‰em, kteﬁí jste finanãnû podpoﬁili ãinnost na‰í
organizace. Pracujeme pouze pro Vás. Abychom mohli uspoﬁádat
snûm TI, abychom mohli vydávat ãasopis a zajistit jeho distribuci
do Va‰ich domovÛ, abychom mohli pﬁíleÏitostnû uspoﬁádat zájezd
do Terezína, pﬁípadnû zajistit kulturní pﬁedstavení, neobejdeme se
bez Va‰í finanãní pomoci. Proto prosíme ty, kteﬁí jste dosud nena‰li
ãas k tomu, abyste nás podpoﬁili, udûlejte to nyní.
Jistû Vás nemusím ubezpeãovat, Ïe v pﬁedsednictvu pracujeme
rádi a bez finanãní odmûny. Vûﬁte v‰ak, Ïe to není práce jednoduchá.
Ruãíme za granty pro zdravotní fond, Ezru i pro mimoﬁádnou
pomoc a ubezpeãuji Vás, Ïe je s tím spojena nekoneãná práce.
ObtíÏe se získáváním financí na v‰echny granty, které se snaÏíme
pro Vás zabezpeãit, se neustále stupÀují, a jednání o nich jsou stále
sloÏitûj‰í. Také se prodluÏuje doba, neÏ k nám skuteãnû pﬁidûlené
peníze doputují.
Prosíme o pochopení této nelehké situace, a pokud se zpoÏìují
platby, které poÏadujete, nedávejte vinu ani nám ani PraÏské obci.
Je tﬁeba si uvûdomit i to, Ïe Claims Conference nám pﬁidûluje
stále stejnou ãástku v dolarech, ale vzhledem k silnému poklesu
kurzu dolaru vÛãi korunû je tato ãástka podstatnû men‰í neÏ
v minul˘ch letech.
Bankovní úãty Terezínské iniciativy:
v Kã: 59433011/0100
v EUR: 342781234555011/0100
v USD: 348331234555011/0100
Milena Procházková, tajemnice TI
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ROZHOVOR ANNY LORENCOVÉ
S KAROLEM SIDONEM
Narodil se 9. dubna 1942 kﬁesÈanské matce a Ïidovskému
otci, a pﬁesto se stal rabínem. Má mezi námi pﬁíznivce i odpÛrce, nûkdo mu nerozumí a nechápe jeho postoje. Rabín
Karol Sidon bez váhání souhlasil s rozhovorem a upﬁímnû
odpovídal na v‰echny otázky.
Vá‰ tatínek pﬁi‰el ze Slovenska a vzal si v Praze kﬁesÈanskou
Ïenu. V pﬁedváleãném âeskoslovensku Ïidovská religiozita
smûrem k v˘chodu znaãnû narÛstala. UÏ i na Slovensku byla
podstatnû vy‰‰í neÏ v âechách. Nemûl tatínek s tím sÀatkem
problémy?
Asi to urãit˘ problém byl, ale patrnû ne tak zásadní, aby otec se
svou rodinou na Slovensku a ona s ním neudrÏovali kontakt.
Osobnû jsem poznal jen tﬁi otcovy sourozence, sestry, které jako
jediné ze sedmi dûtí pﬁeÏily ‰oa, a nebyly religiózní.
Tatínek pﬁi‰el do Prahy nûkdy v osmatﬁicátém roce, od roku
1939 u nás zaãaly platit norimberské zákony, nebyl tu ohroÏen?
Táta byl jako slovensk˘ obãan cizinec a navíc ho chránilo smí‰ené
manÏelství. VydrÏel tak do roku 1944, kdy jej v ãervenci sebralo
gestapo. Poté co pro‰el v˘slechy v Peãkárnû, poslali ho do Malé
pevnosti, kde ho pr˘ Pinìa (Jöckel) v listopadu 1944 zavraÏdil.
Víte, co bylo pﬁíãinou zatãení?
Upﬁímnû ﬁeãeno nevím. Od svého bratra, otcova syna z prvního
manÏelství, kter˘ Ïije v Americe, jsem dostal podklady, Ïe byl
v nûjakém hnutí odporu, coÏ bylo moÏné, protoÏe v tom hnutí byl
i manÏel mé tety, maminãiny sestry. Maminka mi také vyprávûla,
Ïe si ho dávali dohromady s Viktorem Sidon, kter˘ byl ve Francii
zapojen do hnutí odporu. Tatínek si po pﬁíjezdu do âech zaloÏil
firmu Pragoflora a vyrábûl parfémy, esence a podobnû. Pokraãoval
v tom pak za NûmcÛ naãerno, a já jsem si jako kluk s urãitou
v˘ãitkou vÛãi mamince i sobû myslel, Ïe ho moÏná zavﬁeli kvÛli
ãernému obchodu, tj. kvÛli nám. Nûjak jsem ale nedomyslel,
Ïe by v tom pﬁípadû byla namoãená i maminka, která ty parfémy
a esence prodávala. Co je ale jisté je fakt, Ïe na sebe táta upozornil
inzerátem v novinách, Ïe prodá fotoaparát Leova. Pﬁihlásil se na
nûj nûjak˘ Nûmec a vzápûtí potom pﬁi‰lo gestapo.

by vysvûtlovalo, Ïe byl za okupace aktivní, ale na tohle se nehodil.
·patnû sly‰el, mûl otosklerózu jako mnozí v rodinû, a uÏ taky
nebyl nejmlad‰í, narodil se v roce 1896, na to, aby pﬁeÏil, nebyl
stavûn˘.
KdyÏ zmizel ten Ïidovsk˘ prvek v rodinû, byli jste je‰tû nûãím
ohroÏeni?
Ten Ïidovsk˘ prvek byl v rodinû stále pﬁítomn˘, byl jsem to
nejdﬁív já a potom mÛj nevlastní otec Gross. Je‰tû pﬁed koncem
války mû maminka odvezla ke své nevlastní sestﬁe do Rymánû
u Mní‰ku, protoÏe dostala hlá‰ku, Ïe bych mûl jít do transportu.
Tam jsem byl do konce války. Po tátovû smrti na tom byla máma
hroznû ‰patnû. Nechtûla s nik˘m mluvit a asi to bylo tak tísnivé,
Ïe si mû její sestra Anãa vzala k sobû do Varnsdorfu.
To uÏ bylo po válce?

Maminka s ním mûla je‰tû nûjaké spojení?
Dokud byl v Peãkárnû, tak ho jednou nebo dvakrát vidûla. KdyÏ
pak byl v Malé pevnosti, mohla mu posílat prádlo a dostávala
zpátky ‰pinavé. Komisaﬁ, kter˘ otce v Peãkárnû vysl˘chal, jí
ov‰em namluvil, Ïe tátu po‰le do nûmeckého lágru, kter˘ je ve
srovnání s Malou pevností hotové sanatorium. JenÏe táta se den
pﬁedtím hodil marod a oni ho prostû umlátili. To mámû po válce
vyprávûl nûkdo ze spoluvûzÀÛ. Podle záznamu v kartotéce Gestapa
ho v‰ak zabili z 21. na 22. listopad 1944, kdy mûl jít transportem
do Auschwitzu. Táta byl za první svûtové války dÛstojníkem, coÏ

To bylo po válce. V ‰estaãtyﬁicátém se ale vrátil syn majitele
domu, v nûmÏ jsme bydleli, mÛj budoucí táta. To byla taky Ïidovská
rodina, a protoÏe mu mezitím zabrali byt, tak se nastûhoval k nám
- a v osmaãtyﬁicátém se narodila moje první sestra. Od mého
druhého otce mám základní informace o ‰oa. PonûvadÏ on, na
rozdíl od mnoha jin˘ch, vyprávûl. Vyprávûl to jako dobrodruÏn˘
pﬁíbûh a nikdo mu vlastnû moc nevûﬁil, jenom ten mal˘ kluk,
kter˘ mûl otevﬁené u‰i a chtûl v‰echno sly‰et.
A na rozdíl od mého táty byl tenhle ãlovûk podstatnû mlad‰í
a rozen˘ dobrodruh. Jeho váleãn˘ osud, pln˘ útûkÛ, skr˘vání,
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zat˘kání a vûznûní, skonãil nûkde v Rusku poblíÏ mûsta Gorkij
útûkem z ruského lágru aÏ po skonãení války. Ale to je jiná kapitola.
Jak se to pﬁihodilo, Ïe se stal va‰ím druh˘m otcem?
Po válce maminku nabádali, aby se znovu vdala, ale ona ﬁíkala: Já
si nikoho nevezmu, leda by pﬁi‰el, zazvonil u dveﬁí a ﬁekl - tak,
paní Sidonová, tady mû máte. A tak se to v podstatû stalo. Ona ho
znala, i mÛj táta Sidon ho znal, byl to syn domácích, hrávali spolu
karty a on byl ve v‰ech smûrech pûkné ãíslo. TakÏe tatínek Sidon
ﬁíkával: Pepík roste pro ‰ibenici. A stal se prav˘ opak.
Tatínek zahynul ve ãtyﬁiaãtyﬁicátém roce, to vám byly dva
roky, asi jste se na nûho moc nepamatoval.
Na tatínka jsem si vÛbec nepamatoval, proto jsem napsal ty
kníÏky s tûmi sny, to byla jediná ‰ance, jak ho vidût, ve snu.
Îil jste s maminkou, nov˘m Ïidovsk˘m tatínkem a dvûma
sestrami. Byli jste nûjak náboÏensky zamûﬁení, aÈ uÏ Ïidovsky
nebo jinak?
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roku. Dost dÛleÏit˘ ãlovûk byl pro mne Miky Roth. Ten nás uãil
hebrejsky, zpívat hebrejské a jidi‰ písnû atd. Ale je‰tû deset let
jsem se rozm˘‰lel, jestli ten krok mám udûlat. Byla to otázka,
zda se vrátit do Ïidovství, to jsem chtûl, ale pokud jde o víru, to
bylo nûco jiného. Já byl v podstatû normální mlad˘ intelektuál své
doby, poznamenan˘ v‰ím, co pﬁiná‰ela. Abych byl upﬁímn˘,
tak mne k pﬁestupu pﬁivedly teprve záÏitky s ruskou okupací,
s normalizací, Chartou a s tím, co z toho plynulo. Uvûdomil jsem
si, kdyÏ to ﬁeknu hodnû zjednodu‰enû, Ïe mám du‰i, a z toho pro
mû vyplynul i závazek k Bohu, kter˘ mi ji dal. V té dobû jsem
nebyl jedin˘. Bylo víc tûch, kdo pod tlakem StB poznali, Ïe mají
nûco v sobû, nûco, co jim - nechci to pﬁehánût - rovná páteﬁ, co
jim dává schopnost vzdorovat silnûj‰ímu. Pro mû osobnû uÏ
nebyla jiná cesta neÏ udûlat gijur, konverzi, a to i z náboÏensk˘ch
dÛvodÛ. Psycholog ve mnû ov‰em vÛbec nepochybuje o tom,
Ïe to byl proces v˘mûny za tatínkÛv obraz. I kdyÏ to byla sv˘m
zpÛsobem vzpoura proti nûmu, protoÏe neÏ ho sebrali, tak
mamince kladl na srdce, abych si nebral Îidovku, jedinû snad
kdyby byla „pokrstená“.
Chtûl vás ochránit.

Vystudoval jste gymnázium, to bylo je‰tû v‰echno normální?
Normální bylo, Ïe jsme byli pokládáni za Ïidovskou rodinu. Ale
kdyÏ mluvíme o Ïidovství jako takovém, kolem sedmnácti
let jsem se o nûco víc dozvûdûl od pana Jakuba Markoviãe
z Novináﬁsk˘ch domÛ na Pankráci, které byly postaveny v padesát˘ch letech pﬁedev‰ím pro komunistické novináﬁe. Jakub
Markoviã byl pﬁekladatel z jidi‰ a nûjak to pﬁi‰lo, Ïe se se mnou
skamarádil, i kdyÏ mohl b˘t mÛj táta. Pomáhal jsem mu s ãe‰tinou
a dozvûdûl jsem se od nûj rÛzné vûci o politice, o Stalinovi a taky
o tom, Ïe existuje Ïidovská kultura. Víc jsem se taky dozvûdûl
o Izraeli, i kdyÏ to doma bylo bûÏné téma, ponûvadÏ teta Anãa
emigrovala s manÏelem do Palestiny. KdyÏ se po letech vrátila,
mluvila hebrejsky, mûla doma hebrejské kníÏky a ãetla si v nich.
V té dobû jsem hebrej‰tinu neznal, bylo to pro mne naprosto
neznámé písmo. TakÏe Ïidovství bylo v rodinû stále pﬁítomné a já
byl na svÛj pÛvod hrd˘.
V ‰edesát˘ch letech jste studoval?
Vystudoval jsem FAMU a pak jsem byl takov˘ ten mlad˘ nadûjn˘
scénarista a spisovatel. Samozﬁejmû jsem se zab˘val filozofií,
náboÏenstvím atd. a pﬁi té pﬁíleÏitosti jsem se dozvûdûl, Ïe vlastnû
nejsem Îid. KdyÏ jsem zjistil, Ïe Ïidovství je Ïivá vûc, Ïe to není
jen Izrael a Ïidov‰tí kamarádi, Ïe je tu i synagoga, bylo to pro mne
pﬁekvapení. Vûdûl jsem, Ïe je tu Ïidovská obec, s m˘m druh˘m
tátou jsme tam po válce chodili, kdyÏ potﬁeboval nûco vyﬁídit.
Ale Ïe by to mûlo co ãinit i s náboÏenstvím, to jsem vûru netu‰il.
Na obec jsem zaãal chodit aÏ pod vlivem událostí osma‰edesátého

Jasnû.
Konverzi jste tedy realizoval aÏ v sedmdesát˘ch letech?
V sedmdesátém osmém. To tady byla je‰tû stará garda ze Staronové synagogy, vût‰inou z Podkarpatské Rusi a ze Slovenska.
Tam jsem se cítil víc doma neÏ kdekoli jinde. Obec byla jedna
vûc a tito pánové ze synagogy zas úplnû jiná. Pak uÏ to netrvalo
dlouho a rozjel jsem se dál „po sv˘ch“.
To uÏ jste nûkde mûﬁil vodu?
Tehdy jsme se dali dohromady skupinka mlad˘ch lidí se zájmem
o judaismus, scházeli jsme se kaÏd˘ ãtvrtek a s pomocí hebraistky
jsme ãetli Chuma‰ a studovali ho s komentáﬁem Ra‰iho. Já mûl
v té dobû urãit˘ náskok, ãetl jsem v‰echno, co bylo dosaÏitelné
v Îidovském muzeu, literaturu, která byla pﬁeloÏena do nûmãiny,
a ta byla dost rozsáhlá, poãínaje Talmudem a konãe Midra‰i. Mûl
jsem uÏ urãitou pﬁedstavu o Ïidovství, nejenom ze synagogy, ale
i z literatury. Pﬁekládali jsme a dokonce i vydávali ãtvrtletní
samizdatov˘ kalendáﬁ, edici Alef atd. To pozdûji velmi pozitivnû
ovlivnilo v˘voj praÏské obce po revoluci. Do té doby tu byli staﬁí
pánové, kteﬁí chápali Ïidovství jako vûc odepsanou, která s nimi
skonãí. A najednou se objevili mladí lidé, kteﬁí vkládali do Ïidovství nûjaké nadûje, byli inteligentní a mûli chuÈ nûco dûlat.
NejbliÏ‰í mi byli Leo‰ Pavlát, Jirka Daníãek, Tomá‰ a Aniãka
Tomá‰kovi, Sa‰a Putík a paní Krekulová. Na rozdíl od ostatních
postkomunistick˘ch Ïidovsk˘ch komunit ve stﬁední Evropû byla
Praha v tomhle zcela v˘jimeãná, a proto se také vyvíjela jinak,
z vlastního potenciálu.
Vá‰ odjezd byl motivován zejména zdej‰í situací, policejním
obtûÏováním a podobnû, nebo uÏ jste uvaÏoval o tom, Ïe chcete
studovat?

▼

Na‰i mû sice v první tﬁídû zapsali na katechismus, ale to se mi uÏ
ve druhé tﬁídû znelíbilo a oni mû nenutili. MÛj náboÏensk˘ Ïivot
byl vlastnû mÛj zabit˘ tatínek. Îil jsem s jeho obrazem, kter˘ jsme
mûli doma, hroznû intimnû, a neustále jsem se snaÏil pﬁedstavit si,
co to bylo za ãlovûka. To mû vlastnû vedlo cel˘ Ïivot a nedûlám si
Ïádné iluze, Ïe to, Ïe tady teì sedíme na rabinátû, s tím nesouvisí.
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S tím úmyslem jsem emigroval. Mnû se vÛbec nechtûlo emigrovat
jen pro emigraci samu. Poprvé jsem odjel v devûta‰edesátém,
to jsem byl v Mnichovû a vrátil jsem se, protoÏe jsem mûl dojem,
Ïe bych se tam zbláznil. Potom uÏ byl tlak mnohem silnûj‰í a já
jsem si uvûdomoval, Ïe mám na vybranou jen mezi emigrací a
kriminálem, protoÏe bych sotva na‰el sílu Ïít izolovanû, aniÏ bych
„na sebe nabaloval lidi“, jak mi vyt˘kali mí vy‰etﬁovatelé. Vûdûl
jsem, Ïe to nedokáÏu. K emigraci jsem se rozhodl aÏ pak, kdyÏ se
ukázala moÏnost studia judaismu v Heidelbergu. ¤ekl jsem si,
Ïe vyuÏiji poslední moÏnosti, kdy mi to je‰tû jakÏtakÏ myslí, a aÏ
pÛjdou komunisti do háje, budu moci praÏské obci prospût jako
uãitel a kantor. Víte, já jsem opravdu pﬁedpokládal, Ïe tu komunisti nebudou na vûky. V osma‰edesátém jsem si uvûdomil, Ïe ten
reÏim, aãkoliv se zdál tak mocn˘, je vlastnû ‰ílenû vratk˘. Ale
vÛbec jsem nepoãítal s tím, Ïe bych byl rabínem. V Heidelbergu
jsem se proto vûnoval i praktick˘m vûcem, které by se daly vyuÏít v na‰í obci. K rozhodnutí emigrovat mi pomohl pan doktor
Galsk˘, kter˘ mû dal tajnû dohromady s panem Weichselbaumem,
kter˘ byl tehdy jedním z nejvy‰‰ích pﬁedstavitelÛ Ïidovské komunity v NSR.
Dalo by se ﬁíct, Ïe jste tam byl vyslán?
Zdá se, Ïe dokonce za pﬁispûní StB v rámci projektu „Pavouk“,
i kdyÏ bez zpáteãní jízdenky.
Napadlo mû to, kdyÏ jste mluvil o panu doktoru Galském.
Tehdy se nedalo tak daleko pﬁedjímat a já si nejspí‰ svÛj budoucí
návrat maloval proto, Ïe jsem byl v úzk˘ch. Nechával jsem tu
dvû dcery z prvního manÏelství, mámu a tátu. Nechtûl jsem si
pﬁipustit, Ïe bych emigroval navÏdycky. Ale díky tomu jsem si
potom mohl ﬁíkat, Ïe jsem to mûl v plánu. Je‰tû musím pﬁipomenout, Ïe tady na obci do‰lo k pﬁevratu je‰tû pﬁed sametovou
revolucí. S panem Galsk˘m se na nûm podepsali pﬁedev‰ím Leo‰
Pavlát a Jirka Daníãek. S nimi jsem udrÏoval kontakt, a kdyÏ
se mne zeptali, jestli bych nechtûl dostudovat na rabína a vrátit se
do Prahy, tak jsem se zaãal rozhlíÏet, jak by se to dalo provést.
No a po návratu do Prahy jsem rovnou popad své dva kluky a jeli
jsme studovat do Izraele. Bylo to ‰ílenû narychlo, a zrovna tak
narychlo jsem se za dva roky vrátil.
Vrátil jste se do Prahy, protoÏe tady Ïádn˘ rabín nebyl?
Ale je tﬁeba si také uvûdomit, Ïe se vrátil konkrétní Sidon, kter˘ si
v cizinû musel zvolit smûr judaismu, a v tomhle se v˘znamnû li‰il
od tûch, kteﬁí s Ïidovsk˘mi -ismy de-facto do kontaktu vÛbec
nepﬁi‰li. Pro mne Ïidovství nebylo jenom vírou, ale návratem
k národu m˘ch obou otcÛ, aÈ uÏ si o tom mysleli, co chtûli. To
bylo to hlavní, ale bez náboÏenství to pro mne nebylo myslitelné.
KdyÏ jsem vstoupil do obce, o ortodoxii jsem nemûl ponûtí. Tady
to zaãínalo a konãilo tím, Ïe jsi Îid, a jak to provádí‰, byla tvoje
vûc. Pak jsem pﬁijel do Nûmecka, kde se to v Ïidovské obci ani na
‰kole v tomhle smûru pﬁíli‰ neli‰ilo, ale pﬁece jen jsem si i tak
obzor roz‰íﬁil. âím víc jsem se seznamoval s rÛzn˘mi smûry
judaismu, tím víc jsem si váÏil ortodoxie. A chcete-li znát pravdu,
hledal jsem nûjak˘ solidní grunt. Hochschule für jüdische Studien
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v Heidelbergu byla blízká konzervativnímu smûru a pﬁi‰el jsem
do styku i s reformovan˘mi rabíny z americké posádky. Reformní
bohosluÏby byly tak dûtinské, Ïe bych musil b˘t na hlavu padl˘,
aby mû tenhle smûr oslovil, a u konzervativních mi zase chybûla
víra. Ale to poﬁád je‰tû neznamenalo, Ïe budu ortodoxní. To se
definitivnû rozhodlo aÏ volbou ‰koly v Izraeli. A je‰tû bûhem
studia bylo pro mne stra‰livû tûÏké se s tím vyrovnat, i kdyÏ jsem
nikdy nemûl pocit, Ïe se pﬁizpÛsobuji extrémnímu postoji, ale jen
tomu, jak tomu má b˘t.
A pak jste pﬁi‰el do Prahy jako nov˘ rabín.
Pﬁi‰el jsem jako ãlovûk, kter˘ se ﬁídí pravidly, která jsou vhodná
pro znovupoloÏení základÛ na‰í obce. Pﬁi svém rozhodování jsem
samozﬁejmû o na‰í obci pﬁem˘‰lel, znal jsem ji a vûdûl, jak to
v Praze vypadalo pﬁed válkou a za komunistÛ. Vûdûl jsem, Ïe
vût‰ina lidí není ani reformovaná, ani konzervativní, ani ortodoxní
a své Ïidovství proÏívá jako údûl. Vût‰inou byli vychováni tím,
co proÏili a pﬁeÏili, pokládají se za Îidy, ale mnohdy ani poﬁádnû
nevûdí proã. TakÏe jsem vûdûl, do jaké obce jdu. Îe je poznamenaná ‰oa, komunistick˘m reÏimem a obdobím asimilace pﬁed
válkou. Ale ﬁíkal jsem si, Ïe moje práce v obci má vytvoﬁit bázi,
na které se pak obec bude rozvíjet dál. A dodne‰ka si myslím,
Ïe to bylo správné, Ïe za tûch deset dvanáct let se podaﬁilo vybudovat nûco na solidních, korektních základech. Chápu, Ïe se
to nûkter˘m lidem nelíbí, Ïe se k minulosti upínají jako k nûãemu
nádhernému, co pro nû bylo velmi dÛleÏité také proto, Ïe to nenávratnû ztratili, své rodiãe a celou tu atmosféru pﬁedváleãného
âeskoslovenska. Této generaci byla vzata moÏnost komunitu
po válce utváﬁet a ten problém pak po pûtaãtyﬁiceti letech pﬁipadl
generaci po ‰oa. Byl bych rád, kdyby i ti, kteﬁí to vidí jinak, byli
schopni se na to podívat i ze strany ãlovûka, kter˘ si díky tomu, co
proÏil, dokázal klást a odpovídat na otázky, které si za normalizace
málokdo doma kladl.
Vycházíte z toho, Ïe uchování Ïidovství je moÏné jenom
kolem nûjakého pevného náboÏenského základu? ProtoÏe
asimilace vlastnû smûﬁuje k rozpadu.
Samozﬁejmû. Ale to neznamená, Ïe podceÀuji tradici, která vze‰la
z konkrétní zku‰enosti se Ïivotem po ‰oa a za komunistÛ. Jsem
pﬁesvûdãen, Ïe oddûlit Ïidovskou tradici náboÏenskou od rodinné
a vlastní zku‰enosti je nesprávné a také nemyslitelné. I kdyÏ se
rodinná tradice pﬁená‰í naukou, jak se nejlépe schovat a utajit
pﬁed ostatními své Ïidovství, i kdyÏ to nakonec vedlo k tomu,
Ïe to ãlovûk tajil i pﬁed sebou! I to je tradice, která je Ïivá. Z mého
hlediska to mÛÏe b˘t chyba, ale je to chyba Ïivá, je to Ïivá
zku‰enost, která je daná nûjak˘mi záÏitky, ranami, pﬁem˘‰lením,
a nedá se ﬁíct, Ïe to není Ïidovství. Za ta léta, co jsem tady, se
taky hodnû zmûnilo. I reflexe u star‰í generace se projasnila
a zmûnila. Neﬁíkám, Ïe vût‰inovû, ale setkávám se s tím. KdyÏ
jsem sem pﬁi‰el, ãlenové obce se povaÏovali za âechy Ïidovské
víry, aniÏ by ji jakkoliv praktikovali, a nedokázali odpovûdût na
otázku, co je vlastnû do Ïidovské obce pﬁivedlo. Pﬁesto byli Îidy
a Îidovkami a to platí i o tûch, kteﬁí se dosud obci obloukem
vyh˘bali nebo je‰tû vyh˘bají. Dneska uÏ se ten postoj hodnû
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zmûnil, protoÏe se Îidé pﬁestávají bát, a moÏná, Ïe uÏ by své
Ïidovství dokázali formulovat lépe.
Máte pravdu, to vidím i na sobû. Ale oproti jin˘m církvím
máme tu v˘hodu, Ïe vztah k Ïidovství jako takovému nás témûﬁ
automaticky vede k soudrÏnosti.
Redukovat Ïidovství na náboÏenství je nesmysl. Jeden staﬁiãk˘
rabín, s nímÏ jsem se setkal, tvrdil, Ïe Ïidovství není náboÏenství,
ale zpÛsob Ïivota. Je-li tomu ale tak, a já si to myslím, pak by lidi
mohli pochopit, Ïe judaismus jako návod k Ïidovskému Ïivotu je
pro nû osobnû. Îe Ïidovská tradice, která po staletí, s urãit˘mi
vnitﬁními promûnami fungovala, Ïe to není nic, s ãím bychom
nemûli nic spoleãného. Problém je v tom, Ïe jsme tady celou
dobu po ‰oa Ïili ve vakuu, bez Ïivého kontaktu s Ïidovsk˘m
svûtem. V tom vyrostly dvû generace a pro dne‰ní padesátníky je
uÏ tûÏké z toho vyskoãit. ManÏelství jsou uzavﬁená, dûti vyrostly,
a to prostû nelze hodit za hlavu. Jako rabín také neoãekávám, Ïe to
udûlají, vzdají se sv˘ch rodin a svého zpÛsobu Ïivota. Nikomu to
nemám za zlé, protoÏe to nic ‰patného není. A jestli jsem se kdysi
unáhlenû vyjádﬁil, Ïe je nûkdo ‰patn˘ Îid, protoÏe nedodrÏuje
pﬁíkazy Tóry, tak toho lituju, i kdyÏ jsem to nemyslil tak, jak to
bylo vnímáno.
Mnozí pﬁíslu‰níci pováleãné generace, kteﬁí z toho vlastnû
vypadli, mají touhu se do Ïidovské komunity vrátit, ostatnû
podobné to bylo i u vás. Ale je jim zatûÏko projít tou sloÏitou,
nároãnou nûkolikaletou konverzí. Je to bezpodmíneãnû nutné?

V·ICHNI JSME LIDI
aneb
Den proti antisemitismu v Praze
Michaela Vidláková
JiÏ po druhé uspoﬁádalo ICEJ (Mezinárodní kﬁesÈanské velvyslanectví Jeruzaléma
v Praze) ve Vald‰tejnské zahradû Den
proti antisemitismu. Spolupoﬁadatelem
byl i místopﬁedseda senátu pan Petr Pithart
a Evropská koalice pro Izrael, za podpory
Îidovské agentury, Îidovského národního
fondu a Spoleãnosti kﬁesÈanÛ a ÎidÛ.
Leto‰ní setkání se konalo pod zá‰titou
praÏského primátora Pavla Béma dne
29. 5. 2005 pod heslem „V‰ichni jsme

zejména o to, aby konverze u nás byly také uznávané v Izraeli
a v cizinû. Pﬁedev‰ím mladí lidé, kteﬁí by se chtûli vystûhovat do
Izraele nebo se oÏenit a vdát, na to mají plné právo. Jisté je, Ïe bejt
din nasadil laÈku hodnû vysoko a nûkdy se stává, Ïe kdyÏ nûkdo
absolvoval gijur, postupnû po tom vzepûtí vÛle, intelektu a ducha
zleniví nebo se prostû zaﬁadí mezi vût‰inu. Mnû by vyhovovala
spí‰ pozvolná cesta, která stále stoupá i po gijuru.
Za tohle v‰echno, za va‰i otevﬁenost a upﬁímnost vám
velice dûkuji.

lidi“ a zúãastnil se ho napﬁ. ﬁeditel Evropské
koalice pro Izrael pan Rijk van Dam z Holandska, izraelsk˘ velvyslanec pan Artur
Avnon a dal‰í v˘znamné osobnosti ãeské
politické a kulturní scény.
Poﬁad byl pﬁedev‰ím zamûﬁen na ukázky
Ïidovské kultury a jeho velmi citliv˘m
moderátorem byl herec Jan Potmû‰il. Se
sv˘mi proslovy vystoupili pánové Mojmír
Kallus z ICEJ, Artur Avnon, Rijk van
Dam a Michael Îantovsk˘. Poté místopﬁedsedkynû Petiãního v˘boru Hana
Orgoníková pﬁevzala podpisové archy pod
peticí Simona Wiesenthala, která poÏaduje
prohlásit sebevraÏedné teroristické útoky
za zloãiny proti lidskosti. Program pak
uzavﬁela sviÏná romská cimbálovka.

Byla jsem poÏádána, abych vystoupila
se vzpomínkou pamûtníka holocaustu.
Úkol to byl v‰ak hodn˘ chytré horákynû
ze známé pohádky, která mûla pﬁijet nepﬁijet, obleãená - neobleãená. Mûla jsem
totiÏ vzpomínat na holocaust, ale aby tam
nebyly vzpomínky na hrÛzy, toho bylo
v poslední dobû v rámci oslav 60. v˘roãí
konce války pr˘ uÏ mnoho, a navíc je léto,
krásné nedûlní odpoledne, lidé se chtûjí
bavit a radovat ….
A tak jsem se pokusila vyprávût o zázraku pﬁeÏití terezínského dítûte. Pr˘ to
lidi docela dojalo a já se zprostila daného
poÏadavku se ctí:
Dobr˘ den, pûkné odpoledne.
Leto‰ní jaro je více neÏ kdy jindy plné

▼

To je pravda, ale zase je to tﬁeba vidût ze dvou stran. Nûkteﬁí by
to chtûli zadarmo. Teì je taková doba, Ïe mnozí projevují velik˘
zájem o ãlenství v obci, ale nejsou ochotni pro to cokoliv udûlat,
zãásti, protoÏe nemohou a zãásti, protoÏe nechtûjí. Myslím, Ïe
praÏsk˘ bejt din (rabínsk˘ soud) nalezl pro ty, kteﬁí jsou Îidy po
otci i pro dal‰í ‰alamounské, tj. moudré ﬁe‰ení, které dalo obci
právo udûlovat jim „mimoﬁádn˘ status“ v souladu s halachou.
Paralelnû s tím ale trvá nadále moÏnost pﬁestupu, díky níÏ obec
pﬁijala ﬁadu „tatínkovcÛ“ a dal‰ích lidí z Ïidovsk˘ch rodin, pﬁedev‰ím mlad˘ch, kteﬁí se rozhodli pﬁijmout „jaﬁmo Tóry“. Jde mi
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vzpomínání. I já jsem byla poÏádána,
abych tu zavzpomínala na své dûtství,
které se z vût‰í ãásti odehrávalo v dobû
války a holocaustu a nebylo tedy zrovna
radostné. JenÏe pﬁesto by to nebyl reáln˘
obraz oné doby. Ve srovnání se vzpomínkami
tûch, kteﬁí pro‰li Osvûtimí, Mauthausenem
a jin˘mi lágry, tûch, které hnali na pochodech smrti, ve srovnání s tûmihle hrÛzami
bylo to, co jsem proÏila já, jen slabou
ukázkou zla. O pﬁeÏití tehdy rozhodovaly
ãasto neuvûﬁitelné maliãkosti. A tak budu radûji vypravovat o tom, díky jak˘m
náhodám a ‰tûstí jsme osudu 6 milionÛ
vyvraÏdûn˘ch ÎidÛ unikli my tﬁi, táta,
máma i já.
Deportaci jsme v‰ak neunikli. Pár
dní pﬁed m˘mi ‰est˘mi narozeninami,
v prosinci 1942, jsme dostali povolání
do transportu do Terezína. Vzpomínám na
poslední veãer doma: rodiãe horeãnû
dobalovali a mnû dovolili nûco, co nikdy
pﬁedtím a uÏ nikdy potom - smûla jsem
kreslit v pokoji na zeì. A já kreslila a
kreslila a v tvÛrãím zanícení jsem pﬁestala
myslet na to, Ïe je to poslední veãer doma
s mámou a tátou. Ráno jsme popadli zavazadla a ‰li. I já mûla svÛj ruksáãek a v nûm
to nejnutnûj‰í, kdyby se ostatní zavazadla
ztratila: nûco prádla, tepláky, kartáãek na
zuby a svou nejmilej‰í hraãku - malého
dﬁevûného pejska, kter˘ se pohyboval
taháním za niti. Vyrobil mi ho táta v dﬁevaﬁské dílnû, kde pracoval jako pomocn˘
dûlník, kdyÏ ho jako Îida vyhodili z jeho
pÛvodního zamûstnání. A tahle hraãka
nám pomohla zachránit Ïivot.
KdyÏ jsme pﬁi‰li do Terezína, ukázalo
se, Ïe vût‰í ãást na‰eho transportu bude
v nejbliÏ‰ích dnech poslána rovnou dál
„na v˘chod“. Nevûdûli jsme, co to obná‰í,
nevûdûli jsme, Ïe to znamená vyhlazovací
tábor, ale stejnû se toho kaÏd˘ obával.
Otec pﬁi registraci na dotaz po zamûstnání
uvedl, Ïe pracoval v dﬁevaﬁské dílnû - a to
byl ten rozhodující moment - v Terezínû se
právû mûla zﬁídit dílna na zpracování
dﬁevûného odpadu a hledali zku‰ené ﬁemeslníky. A tak, kdyÏ táta pﬁedvedl mou hraãku,
bylo vyhráno: v‰ichni tﬁi jsme zÛstali
v Terezínû. Rodinu ov‰em rozdûlili a já
pﬁi‰la do dûtského domova. V Terezínû
jsem zaÏila leccos smutného, ale i leccos
hezkého. Samozﬁejmû bylo málo jídla, málo
tepla, zato hodnû ‰tûnic a blech. A nemocí.
VÏdyÈ 35 000 vûzÀÛ v Terezínû zahynulo na
podv˘Ïivu a nemoci. Moc nechybûlo a i já
málem umﬁela na tyfus. JenÏe ‰tûstí nám
pﬁálo je‰tû nûkolikrát.
Naposled to byl snad uÏ skoro zázrak.
Na podzim 1944 deportovali z Terezína
vût‰inu práceschopn˘ch muÏÛ do Osvûtimi
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a mnoho Ïen s dûtmi se hlásilo do transportu dobrovolnû, v bláhové pﬁedstavû, Ïe
tak bude rodina nadále pohromadû. KdyÏ
povolali tátu, chtûla i máma, Ïe pÛjdeme
také, ale on jí to na‰tûstí rozmluvil. Transport pak ãekal v uzavﬁen˘ch kasárnách
na pﬁistavení vlaku. Náhle se pﬁihnala vichﬁice a po‰kodila stﬁechu jednoho baráku, kde byla nûjaká v˘znamná v˘roba. Velení SS naﬁídilo okamÏitou opravu. JenÏe
posledních pár tesaﬁÛ bylo spolu s tátou v
transportu. Pﬁedák tedy dostal pﬁíkaz vybrat tﬁi muÏe, a zatím, neÏ vlak pﬁijede, jít
opravovat. Otec se hlásil dobrovolnû a

ostatní ho mûli za blázna, Ïe se hrne do
práce, místo aby si trochu odpoãal. A on,
Ïe ne kvÛli SS, ani kvÛli v˘robû, ale aby
nepotrestali jejich pﬁedáka. A tak ‰li 3 muÏi opravovat - a kdyÏ byla stﬁecha spravená a vrátili se promoklí a promrzlí do
kasáren, bylo tam prázdno. Vlak mezitím
odjel bez nich - a byl to poslední vlak z
Terezína do Osvûtimi, 28. 10. 1944. (Jak
vidno, nûkdy to mÛÏe b˘t i ‰tûstí, kdyÏ ãlovûku ujede vlak.) Tak jsme zÛstali v‰ichni
tﬁi spolu v Terezínû aÏ do osvobození - táta, máma i já.
V dubnu 1945 pﬁivezli do Terezína
lidské trosky z transportÛ smrti - a ti tam
zavlekli skvrnit˘ tyfus. Byla vyhlá‰ena
karanténa, a proto jsme po osvobození
nesmûli hned pryã. Ale blízko za hradbami
byla zelináﬁská zahrada pro SS kuchyni a protoÏe ãerstvou zeleninu jsme teì nutnû
potﬁebovali my, smûlo tam nûkolik Ïen
chodit dobrovolnû do práce a braly s sebou
pár dûtí, abychom pomáhaly a pﬁitom se
dostaly aspoÀ kousek za hradby ghetta.
Jednou jel kolem mlad˘ rusk˘ voják na
koni, a kdyÏ vidûl hrstku huben˘ch dûtí,
které mu radostnû mávaly, pﬁijel k nám,
jednoho po druhém si nás vyzvedl pﬁed
sebe do sedla a objíÏdûl s námi louku. A to
je ta nejkrásnûj‰í vzpomínka z mého dûtství,
dodnes barevná a Ïivá: zelená louka,
nûkde uprostﬁed kvetoucí strom, modré
nebe, sluníãko, v pozadí hory, cítím vítr,
kter˘ mi za jízdy ovívá tváﬁe a bezpeãí
siln˘ch rukou, které mû drÏí. To je pro mne
pocit svobody a ‰tûstí.
A pﬁeji nám v‰em, na‰im dûtem a vnouãatÛm mír, svobodu, bezpeãí a ‰tûstí, bez
hrÛz, bez zabíjení, bez nenávisti. Je i na
nás, jestli se to splní.

PROJEVÒ ANTISEMITISMU V âESKU P¤IB¯VÁ
Rozhovor s Michaelou Vidlákovou
Jak vzpomínáte na dobu strávenou v koncentraãním táboﬁe?
Nutno pﬁedeslat, Ïe na‰tûstí jsem byla „jen“ v Terezínû, kter˘ byl ze v‰ech táborÛ
a ghett je‰tû ten nejsnesitelnûj‰í, a kde Ïidovská samospráva se snaÏila dûtem a mládeÏi
Ïivot usnadnit, jak jen to za dan˘ch podmínek ‰lo.
A dítû spí‰ zapomene, Ïe není moc najedené a Ïe jídlo není zrovna chutné a Ïe mu
není nijak moc teplo, kdyÏ má pocit, Ïe je v dobr˘ch rukou a na jedné lodi s dal‰ími dûtmi,
které si taky nestûÏují. Na rozdíl od Prahy za norimbersk˘ch zákonÛ, kde jsem se
nesmûla st˘kat s neÏidovsk˘mi dûtmi v okolí, jsem tady mûla kamarády. V dûtském
domovû jsme mûli skvûlé a obûtavé peãovatelky, které nám zajímavû vyplnily den, vãetnû
zakázaného vyuãování, staraly se o hygienu a o to, aby v‰ecky dûti dostaly pﬁídûl jídla,
kter˘ jim náleÏí, takÏe tam, ale i pozdûji v nemocnici jsem vÏdy vnímala, Ïe dospûlí se
snaÏí nás chránit.
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Kolik vám tehdy bylo let a jak dlouhou dobu jste tam strávila?

Jak pobyt v koncentraãním táboﬁe poznamenal vá‰ dal‰í Ïivot?
V mnoha smûrech, pozitivnû i negativnû.
Negativnû: Neustále nové a nové louãení, kdyÏ kamarády zaﬁadili do transportu dlouho jsem pak mûla i strach se s nûk˘m opravdu sblíÏit, abych ho taky zase neztratila.
Hlavní pﬁi‰lo ale aÏ po válce, kdyÏ jsem se dozvûdûla celou pravdu o smrti dûdeãka,
babiãek, str˘ãka, kamarádÛ, a zvlá‰tû, kdyÏ jsem si uvûdomila cel˘ dosah zkázy, zniãení
celé kultury, neexistence budoucích generací - s tím se nelze nikdy vyrovnat. Vûdomí,
jaké utrpení jsou lidé schopni zcela iracionálnû, ze slepé nenávisti, pÛsobit jin˘m lidem.
A ta otázka PROâ? âlovûk pak vlastnû v‰ecko, cel˘ Ïivot vnímá urãit˘m filtrem.
Pozitivnû: Îebﬁíãek hodnot, dan˘ vûdomím, jak málo ãlovûku mÛÏe staãit k Ïivotu
a co je opravdu v Ïivotû dÛleÏité. Takové to vûdomí, Ïe kdyÏ nejde o Ïivot, jde o …..
Snaha hledat vÏdycky aspoÀ nûco pozitivního. Humor, byÈ nûkdy i ãern˘. A nestát
stranou, neb˘t lhostejn˘. Solidarita. A vdûãnost k tûm, kteﬁí i v táboﬁe obûtavû pomáhali
ostatním - a závazek z toho plynoucí…
Jak˘ nejsilnûj‰í záÏitek z koncentraãního tábora vám utkvûl v mysli tak, Ïe jej dodnes
máte pﬁed oãima?
Vzpomínka na smutné oãi star˘ch, vyhladovûl˘ch ÎidÛ, kteﬁí chodili podél fronty na
obûd a tak nesmûle se kaÏdého ptali, jestli mu nezbude trochu polévky. A potom pﬁí‰ern˘
pohled na vykládání vychrtl˘ch lidsk˘ch trosek, které pﬁivezli do Terezína z pochodÛ
smrti.
Proã podporujete ICEJ, respektive akci „V‰ichni jsme lidi“?
Velice kladnû pﬁijímám skuteãnost, Ïe po témûﬁ dvou tisíciletích kﬁesÈanského
církevního antijudaismu je zde z této strany iniciativa snaÏící se o opak. Sice je to
trochu pozdû, protoÏe dnes uÏ církev nemá takov˘ vliv na v‰eobecné povûdomí. A
minulost nelze „odestát“: kdoví, kolik z tûch povraÏdûn˘ch ÎidÛ ãi jejich potomkÛ,
od inkvizice pﬁes pogromy aÏ po holocaust, mohlo b˘t velk˘m pﬁínosem i pro lidstvo
jako celek. Ale je nutno aspoÀ pro budoucnost nauãit lidi toleranci, umûní Ïít vedle
sebe s vûdomím, Ïe právo a svoboda jednoho konãí tam, kde by naru‰ovaly právo a svobodu druhého. A hlavnû prostû proto, Ïe opravdu jsme v‰ichni lidi.
Vnímáte nûjaké projevy antisemitismu v dne‰ní dobû?
Vnímám velmi negativnû nárÛst neonacismu, a hlavnû neschopnost státních orgánÛ
se mu postavit. A chybí prevence: ‰kolství. ·kola vyuãuje, ale vût‰inou nevychovává.
Na jak˘ projev antisemitismu v poslední dobû si vzpomínáte z vlastní zku‰enosti?
Osobnû jako jedinec se s ním nepotkávám.
Jaké projevy antisemitismu vás nejvíce iritují?
V‰echny. A ov‰em nejhor‰í je terorismus.
Nakolik je podle vás téma antisemitismu aktuální v dne‰ní moderní dobû?
Aktuální je stále a navíc roz‰íﬁeno i o dimenzi protiizraelskou.
Marek Jehliãka

Jednoho dne se vzal mÛj prapradûdeãek Vilém Katz s mou praprababiãkou
Matyldou Skallovou. Vzali se dne 15. 8.
1901 v Plzni. Vilém Katz, narozen˘ 15. 11.
1872 v Pﬁe‰ínû, ã. p. 31, u Plznû, a Matylda Katzová, rozená Skallová, narozená 1. 1. 1872 ve Stádlci, ã.p. 19, u Tábora. MÛj prapradûdeãek Vilém Katz a
praprababiãka Matylda Katzová mûli tﬁi
dûti. Nejstar‰í, Jiﬁí Katz, narozen˘ 5. 5.
1902 v Praze, poté Hanu‰ Katz, narozen˘
14. 11. 1903 v Praze, a poslední, má prababiãka, Anna Katzová, narozená 4. 8.
1905 v Praze. Jiﬁí Katz si vzal dne 7. 4.
1933 krásnou Helenu Grunhutovou, narozenou 16. 3. 1907 ve Vla‰imi. Její rodiãe,
Oskar Grunhut, (ﬁeditel ve v˘sluÏbû),
a Julie Grunhutová, rozená Reichová. Za
5 let Jiﬁí a Helena Katzovi mûli malého
a pûkného Petra, kter˘ se narodil 1. 1.
1938. BohuÏel v roce 1939 pﬁi‰la válka,
omezení na Îidy v âechách a na Moravû,
zaãínali b˘t diskriminováni - zákaz jezdit
tramvají, chodit do obchodÛ, kin a dal‰í.
Jiﬁí Katz dostal pﬁedvolání k transportu do
Terezína. Dne 4. 12. 1941 odjel z Prahy
transportem „J“ do Terezína. Ani ne za
2 t˘dny dostala Helena a mal˘ Petr pﬁedvolání k nástupu do transportu do Terezína
- dne 14. 12. 1941 odjeli transportem „M“
z Prahy. V Terezínû pﬁebyli 3 roky. Pak
koncem záﬁí dne 28. 9. 1944 dostal Jiﬁí
Katz pﬁedvolání do transportu „EK“ smûr vyhlazovací tábor OSVùTIM. Poté
za 6 dní dostala Helena a Petr Katzovi
pﬁedvolání do transportu do OSVùTIMI.
To bylo dne 4. 10. 1944. KdyÏ se zaãínal
likvidovat vyhlazovací tábor OSVùTIM,
tak Jiﬁí Katz byl pﬁemístûn do koncentraãního tábora DACHAU. Tam také spûl
konec jeho do té doby ‰Èastného a veselého
Ïivota - dne 14. 3. 1945 v táboﬁe
DACHAU. Také Helena a Petr ukonãili
svÛj nádhern˘ Ïivot v hnusné a nenávidûné
plynové komoﬁe. BÛh ví, mohli Ïít dal‰ích
60 let. A jdeme dál.
Hanu‰ Katz, narozen˘ 14. 11. 1903
v Praze, si v Golãovû Jeníkovû na‰el pûknou Ïenu jménem Anna (ﬁíkali jí Anninka),
Ïidovského pÛvodu. Tak dne 28. 12. 1930
se vzali v âáslavi u Pardubic. Za rok mûli
první dítû jménem Hana (a také její druhé
jméno - Matylda, po zesnulé babiãce
Katzové). Katzová, narozená 14. 7. 1931
v Golãovû Jeníkovû, ã. p. 13-14. Poté za

▼

KATZOVI

Pﬁi‰la jsem tam v prosinci 1942, pár dní pﬁed m˘mi ‰est˘mi narozeninami, ale mûla
jsem ‰tûstí, Ïe jsem v Terezínû zÛstala aÏ do osvobození, tedy dva roky a ãtyﬁi mûsíce.
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3 roky mûli druhou dceru Milenu (a také
její druhé jméno po Franti‰ce Frischové,
rozené Skallové - sestry Matyldy Katzové).
Katzová, narozená 12. 11. 1934 v Golãovû
Jeníkovû, ã. p. 13-14. Poté zaãala válka a oni
ãtyﬁi dostali pﬁedvolání do prvního transportu z Kolína. Tak dne 9. 6. 1942 vyjel z
Kolína (ten Kolín je tak 20 km od Golãova
Jeníkova) transport „AAC“ - smûr Terezín.
Poté za 4 dny dostali pﬁedvolání k transportu „AAI“ - 13. 6. 1942 do neznáma.
Ani v Památníku Terezín nevûdí, kam
transport „AAI“ - 13. 6. 1942 smûﬁoval. Já
s otcem si myslíme, Ïe ten transport „AAI“
jel do Lublinu - Majdanku. Tím skonãili
dal‰í potomkové Viléma a Matyldy
Katzov˘ch. Jak jsem psal o té Annince,
byla rodaãka z Golãova Jeníkova, byla
dcerou Marty a Emila Rothov˘ch. Emil
Roth, narozen˘ 30. 3. 1875, (pﬁedseda
Ïidovské náboÏenské obce v Golãovû
Jeníkovû), Marta Rothová, narozená 24. 2.
1886. Emil Roth zemﬁel 3. 10. 1942 v
Terezínû. Marta Rothová zahynula v osvûtimské plynové komoﬁe.
Anna Katzová, nejmlad‰í, narozená
4. 8. 1905 v Praze. Dne 8. 8. 1931v âáslavi
se provdala za mého pradûdeãka Josefa
Chválu. Pradûdeãek nebyl Ïidovského pÛvodu. Za dva roky mûli moji babiãku, Evu
Chválovou, pozdûji Slanaﬁovou, narozenou
21. 9. 1933 v Havlíãkovû Brodû. KdyÏ zaãala válka, prababiãka Anda (ﬁíkaval jí tak
mÛj otec a moje teta Jolana), se musela
rozvést s m˘m pradûdeãkem Josefem. AÏ
10. 1. 1944 dostala moje prababiãka Anna
pﬁedvolání do transportu z Prahy. Ten transport se jmenoval „DT“ a odjel smûrem do
Terezína. Tam se moje prababiãka doãkala
konce války. âekala, Ïe Hanu‰ a Jirka
s rodinami se vrátûjí zdraví a Ïiví. BohuÏel
se tak nikdy nestalo, ani nestane. Skoro
Ïádné fotografie po nich nezbyly, jen
vzpomínky v hlavû. Moje prababiãka po
nich chtûla pátrat, hledat, kde ti chudáci
skonãili, ale nebyl Ïádn˘ archiv. Hlavnû
také je‰tû vÛbec nevy‰la Terezínská pamûtní
kniha. Ta vy‰la 5 let po její smrti. Poté
smutného dne 12. 9. 1986, (30 let a 1 den
po smrti jejího manÏela) ode‰la její du‰e
do neznáma. AÏ po 19 letech od její smrti
jsem já vypátral její bratry s rodinami a
pﬁíbuzn˘mi, respektive jejich anabázi
transportÛ a cest. A také odhalení nacistického barbarství, co napáchali na‰í rodinû a
pﬁíbuzn˘m. Toho dne, 12. 9. 1986, vymírá
poslední potomek velké rodiny KATZÒ.
MoÏná, Ïe nûkdo nûkde Ïije, ale já to nevím.
KONEC
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Dobr˘ den, toto je pﬁíbûh o na‰í rodinû
a pﬁíbuzn˘ch. Jmenuji se Matûj Slanaﬁ
(11 let) a zaãal jsem to v bﬁeznu roku 2004.
Zaãalo to takhle - pﬁijedu z tábora a otec
pro mne pﬁijel k nádraÏí, rozmluvili jsme
se a on ﬁíká: Matûji, pﬁedstav si, Ïe jsem
byl tady v archivu v Pardubicích a ﬁekl
jsem, zda bych se mohl kouknout na Terezínskou pamûtní knihu. Tak tam listuji a
najednou vidím - Anna Chválová (transport „DT“ 10. 1. 1944 Praha).
Pak jsem ﬁekl tátovi, Ïe tam pÛjdu. MÛj
otec zavolal mé tetû Jolanû (sestﬁe mého
táty) a táta ﬁíká: Jolano, ví‰, jak byli ti
Katzovi - Hanu‰ a tak dále - a Jolana ﬁíká:
vím, vím a táta ﬁíká: neví‰, data narození
Hanu‰e, Jirky, Anny, Hany, Mileny, Petra a
manÏelky Jirky. Jolana nevûdûla: já nevím,
jak se jmenuje Jirky manÏelka, a táta ﬁíká:
to je jedno, a Jolana ﬁíká dál: 1903, 1902,
1909, 1931, 1934, 1938.
Tak jsem ‰el do archivu: prosil bych
Terezínskou pamûtní knihu, a oni ﬁíkali, Ïe
ji hned pﬁinesou, a tak jsem si zatím sedl.
Pak pﬁi‰el pán a ﬁíká: prosím, a já dûkuji.
Tak tam listuji a vidím pﬁíjmení Katz, tam
se zastavím a koukám - Hanu‰ Katz, Anna
Katzová, Hana Katzová a Milena Katzová.
Jdu na stránku, kde mají b˘t. Vidím Hanu‰
Katz a tam je Ïidovská hvûzda a napsáno
14. 11. 1903 a nûco „AAI“ - 13. 6. 1942.
VÛbec jsem nevûdûl, co to znamená.
Pak jsem na‰el dal‰í jméno - Anna
Katzová, a totéÏ - stejná písmena. A pozdûji
i u Hany a Mileny Katzov˘ch. Potom jsem
‰el domÛ, a pak hned za 10 minut pﬁi‰el táta
z práce a já mu ﬁíkám: byl jsem v tom archivu a táta ﬁíká: co jsi tam na‰el? Odpovûdûl
jsem, Ïe jména Katzov˘ch.
Je‰tû ten den jsme jeli za tetou Jolanou
do Chrudimi. Ona nás tam uÏ ãekala a ﬁíká:
tak vyprávûj, co jsi tam na‰el?
Hanu‰e a jeho rodinu.
Teta Jolana odejde do ob˘vacího pokoje
a tam vytáhne nûco ze ‰uplíku a ﬁíká: to je
z archivu z Prahy a z Kolína. První 3 papíry
jsou matriky narození - Hanu‰e, Jirky a mojí
prababiãky Andy. Potom mi dá nûco o provozu firmy Hanu‰e Katze, tak ﬁíkám: dík.
Asi po hodinû jedeme domÛ. Za dal‰í
t˘den jdu do archívu znovu a ﬁíkám: Terezínské pam…, ani to nedoﬁeknu a uÏ mi je
nesou. Listuji a vidím zase Katz, ale teì
jsem se zamûﬁil spí‰ na Jirku a Petra a na
manÏelku Jirky.
Ale já jsem nevûdûl, jak se vlastnû
jmenuje. Tak jsem ‰el nejdﬁív na Jirku Katze,
a vidím - Jiﬁí Katz, narozen˘ 5. 5. 1902.
Teì uÏ vím, co znamená „EK“ - 28. 9.

1944 Osvûtim a pod tím bylo napsáno
opaãn˘ trojúhelník 14. 3. 1945 Dachau.
Potom jsem ‰el na Petra Katze - byli
tam dva Petrové Katzové, narozeni roku
1938, ale rozdílné matky.
A tak jsem ‰el domÛ, tam je jen bratr.
Cestou domÛ si ﬁíkám: mûl bych si zaﬁídit
nûjak˘ kufr. Potom si vzpomenu, Ïe bratr
má kufr. Tak ﬁíkám: brácha, potﬁebuje‰ ten
kufr? Bratr se ptal, proã to chci?
¤ekl jsem na papíry, a je‰tû ﬁíkám: chci
si ho koupit. Bratr souhlasil, a já se ptám
za kolik? On po chvíli ﬁíká 100 kã, a já 50
kã, a tak on pﬁik˘vne. V˘bornû, mám svÛj
kufr na informace o Hanu‰ovi a rodinách.
Potom je veãer a táta pﬁíjde a hned mu to
bûÏím ﬁíct, co jsem na‰el v archivu. Táta ﬁíká: super. Pak máma pﬁerovnává ‰uplík a
najde oddací list Heleny a Jiﬁího Katzov˘ch. Tak uÏ vím, jak se jmenuje manÏelka Jirky Katze, ona se jmenuje Helena. Jdu
asi tak po 3 t˘dnech do archivu a jako vÏdy
dostanu svou knihu a listuji. Katzovi, vidím Petra Katze a Helenu Katzovou.
Potom jdu na stránku, kde jsou napsáni,
vidím Helena Katzová, narozená 16. 3.
1907 - „EN“ 4. 10. 1944 - Osvûtim. Hned
pod ní, Petr Katz, narozen˘ 1. 1. 1938 „EN“ - 4. 10. 1944 - Osvûtim. Jdu zpût domÛ
a ﬁíkám tátovi: tati, na‰el jsem Helenu
a Petra Katzov˘ch, a táta ﬁíká, zase v˘bornû.
Potom si koupím blok s 60 listy a tam jsem
si nalepil to, co jsem dostal od tety Jolany.
Potom na zaãátku ãervna najdu u nás
doma starou Ïidovskou modlitební kníÏku
ze dne 24. 9. 1894. Zaãínám se hodnû ptát
(ta modlitební kníÏka je po Vilémovi a
Matyldû Katzov˘ch). Na‰el jsem tam text
o Jirkovi, Hanu‰ovi a Andû Katzov˘ch.
Tak pí‰u na Îidovskou obec do Ostravy,
zda by mi to mohli pﬁeloÏit. Potom pí‰ou,
Ïe hebrejsk˘ text je neãiteln˘. Tak si najdu
adresu na Îidovskou obec v Praze, a tam
mi to pﬁeloÏil velmi hodn˘ a sympatick˘
rabbí dr. Samuel Abramson. Tak jsem si
zaãal dopisovat s Îidovsk˘mi obcemi v
Praze, Plzni a Ostravû - v Ostravû to pﬁevzal
místopﬁedseda M. Salamonoviã, poté s archivem v Praze, Havlíãkovû Brodû, s Památníkem v Terezínû, s Muzeem v Osvûtimi,
Majdanku, Dachau a s Îidovsk˘m muzeem
v Praze.
Pak hlavnû do památníku JAD VA·EM
v Izraeli a kvÛli vyplacení pojistky Hanu‰e
Katze. Poté jednoho dne v ãervnu jsem byl
s otcem v Praze, konkrétnû v Ïidovské
ãtvrti. Taky jsme byli s otcem v Pinkasovû
synagoze, a vidíme nápisy na stûnách
synagogy.
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Tak jsem se inspiroval, tak mÛj kufr, kdyÏ ho otevﬁete, uvidíte malé poznámky o rodinách Jirky a Hanu‰e. Na‰el jsem dal‰ích
11 pﬁíbuzn˘ch, ale to vám ﬁeknu jindy. Zda chcete mÛj text uveﬁejnit na internetov˘ch stránkách, budu velmi rád.
Moc mû tû‰ilo a nashledanou.
Matûj Slanaﬁ, Pardubice,
K Hﬁebãinci 329, 530 03 Pardubice
Fit@wo.cz
(Text jsme se snaÏili zachovat bez velk˘ch úprav z úcty pﬁed úsilím jedenáctiletého kluka. - pozn. redakce)

Na odpovûdi nesejde,
dÛleÏitá je otázka
ZáÏitky prÛvodce Terezínem se klenou
na duhové paletû od „nic moc“, pﬁes
„procházku (nikoli) rÛÏov˘m sadem“, aÏ
po pûtihodinov˘ ãi ‰estihodinov˘ stres.
Mezi obûma konci oblouku bezpoãet variací.
Nedávno jsem zaÏil cosi nového,
zvlá‰tního, dosud nepoznaného. Dvû sestry
z New Yorku v nejhor‰ích letech, ve vûku,
kterému ze znám˘ch / neznám˘ch dÛvodÛ
ﬁíkáme „nejlep‰í léta“. O holocaustu hodnû vûdûly, z ãetby, filmÛ, televize. Jejich
‰ir‰í rodina kromû toho odvedla dle jejich
sdûlení i krutou daÀ 60 obûtí.
Cestou jsem je - jako obvykle - seznámil se struãn˘mi dûjinami terezínského
ghetta a pﬁipravil na samotnou náv‰tûvu.
Jak my pﬁeÏiv‰í dobﬁe víme, nejvíce
zajímají osobní proÏitky, takÏe jsem ani
jimi ne‰etﬁil. MÛj v˘klad byl samozﬁejmû
pﬁeru‰ován dotazy nedoãkav˘ch posluchaãek na mnohé z toho, co by bylo ve v˘kladu
následovalo. Na netrpûlivost turistÛ jsem
zvykl˘, a vím, Ïe by nejradûji sly‰eli hned
zpoãátku to, co pﬁijde logicky nakonec.
Tentokrát v‰ak pﬁedãila smr‰È otázek
v‰echno, co jsem v tomto ohledu doposud
zaÏil, a pokraãovala bez ustání aÏ do
hoﬁkého / sladkého konce.
Sestry mûly nevyãerpatelnou zásobu
otázek a vystﬁelovaly je na mne s takovou
nedoãkavostí po uplatnûní té dal‰í, Ïe mi
vlastnû nikdy neumoÏnily, abych na jakoukoli otázku svou odpovûì dopovûdûl.
S v˘jimkou nûkolika mála dotazÛ, na nûÏ
byla odpovûì struãná, jednoznaãná a jednoslovná. Kupﬁíkladu:
„Kolik ti bylo let, kdyÏ tû poslali do
Terezína?“

„Dvacet.“
âasto se stávalo, Ïe obû sestry vyhrkly
otázku souãasnû, kaÏdá jinou. Ale vÛbec
jim navadilo, Ïe jsem odpovídal a nedoodpovídal jen na jednu, pokud se otázky
znaãnû li‰ily. Probíhalo to asi takto (se
Ïdibcem literární licence):
„Jak jste byli ubytováni?“
„Jak uÏ jsem vám ﬁekl, v té první éﬁe
ghetta . . .“
„A co jste jedli?“
„Vût‰inou brambory s nûjakou omáãkou, nikdy ãerstvou zeleninu, hodnû,
zejména star˘ch lidí si oblíbilo . . .“
„Vaﬁili jste si sami?“
„V kasárnách byly kuchynû pro
vojsko, v té druhé éﬁe mûli nûkteﬁí . . .“
„Dostávaly dûti jiné, lep‰í jídlo?“
„Jak jsem vám uÏ ﬁekl, chtûl první star‰í
ghetta Jakub Edelstein, aby zejména dûti a
mládeÏ . . .“
Atd., atd.
Hned zpoãátku, uÏ v Praze, mi sestry
sdûlily, jak si náv‰tûvu b˘valého ghetta
pﬁedstavují: Chceme v‰echno vidût, v co

nejkrat‰ím ãase. Tedy jakousi obdobu
„Evropou za ‰est dní“, „Tourists Digest“
ãi „Holocaust jednou vûtou“.
Kdybych tento nev‰ední záÏitek
„nehodil na papír“ jako ãrtu, n˘brÏ jako
divadelní skeã, byl bych na vahách, jak jej
vypointovat, aby byl závûr adekvátní
pﬁedchozímu obsahu. UvaÏoval bych asi
o tûchto dvou variantách; sestry prohlásí:
Alternativa ã. 1: Hodnû jsme se dneska
dozvûdûly nového. Dûkujeme ti za tvé
vyãerpávající odpovûdi. Zodpovûdûl jsi
nám v dostateãné ‰íﬁi i hloubce v‰echno,
naã jsme se zeptaly.
Alternativa ã. 2: Jsme hluboce zklamány.
Z nám neznám˘ch a pro nás nevysvûtliteln˘ch dÛvodÛ jsi svou odpovûì na na‰i
otázku nikdy nedotáhl do konce, v‰echny
odpovûdi byly jen tak „na pÛl huby“.
Na‰tûstí do‰lo na alternativu ã. 1.
Pavel Stránsk˘
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INFORMACE – VZKAZY – V¯ZVY – PROSBY
VáÏení,
jmenuji se Robert Marchl a je mi 28 let. Konãím studia (angliãtina, ru‰tina, historie) na univerzitû v Grazu v Rakousku. V souãasné
dobû dávám dohromady podklady pro knihu o deportacích ãesk˘ch a rakousk˘ch ÎidÛ do minského ghetta a tábora Mal˘ Trostinec.
Spoustu materiálu jsem jiÏ objevil v rÛzn˘ch archivech, ale snaÏím se pﬁedev‰ím najít nûjaké pﬁeÏiv‰í ghetta v Minsku a tábora v Malém
Trostinci. Seznam jmen, na kter˘ jsem narazil v Dokumentaãním stﬁedisku rakouského odporu ve Vídni, není kompletní. Doãetl jsem
se totiÏ, Ïe z tûch, kteﬁí byli deportováni do Bûloruska, pﬁeÏilo holocaust víc lidí. Hledám následující osoby, o kter˘ch vím, Ïe pﬁeÏili, ale
nejsem si jist˘, kde dnes Ïijí:
Hedy Stern (* 17. 4. 1915, Praha)
Erna Steininger (narozena v Sokolovû?)
Hanu‰ Münz (z Prahy)
Josef Pollak (* 29. 9. 1924, Budape‰t nebo Praha?)
Nemáte náhodou nûjaké informace o tom, kde tito lidé dnes Ïijí?
Jsou to pouze nûkteﬁí z tûch, kdo pﬁeÏili minské ghetto, snad byste mi mohli poslat seznam v‰ech ãesk˘ch ÎidÛ pﬁeÏiv‰ích minské
ghetto a Mal˘ Trostinec. Byl bych vám nesmírnû vdûãn˘ za jakoukoli zprávu, neboÈ existuje jen velmi málo informací o tûchto místech
Ïidovského utrpení a svûdectví pﬁeÏiv‰ích jsou nenahraditelná!
Svou knihou zam˘‰lím dát hlas obûtem nacistického teroru, zejména tûm z ﬁad ãesk˘ch a rakousk˘ch ÎidÛ deportovan˘ch do Minsku.
Proto se snaÏím kontaktovat co moÏná nejvíce pﬁeÏiv‰ích, protoÏe bez jejich vzpomínek by psaní takové knihy nemûlo Ïádn˘ smysl.
Prozatím jsem ve spojení s panem Spitzerem ze ·v˘carska, kter˘ byl deportován z Brna.
Tû‰ím se na va‰i odpovûì!
S projevem úcty
Robert Marchl (Graz, Rakousko)
P.S. MÛÏete mi samozﬁejmû psát anglicky i nûmecky.

Hledám jakékoliv informace o posledním období Ïivota rodiny Freundov˘ch a Schückov˘ch. Obû rodiny pocházejí z Jablonce nad
Jizerou v Krkono‰ích, kde pﬁed válkou vlastnily mal˘ hotel s obchodem. Pﬁedem dûkuji za zprávu.
Jiﬁí Mejsnar, Benecko-·tûpanická Lhota 42, 514 01 Jilemnice
Tel. 481 582 888, 608 121 614, e-mail: jime@wo.cz

Jménem Goldie Wolfe Millerové Vám posílám tento e-mail. Adresu Terezínské iniciativy mám z Muzea holocaustu ve Spojen˘ch státech
(United States Holocaust Museum). Sháním informace o sv˘ch následujících pﬁíbuzn˘ch:
Channa Libba (Lejb) a Chaim Sandman (prarodiãe z matãiny strany). Channa Libba mûla sourozence: Esther, Pauline, Dora, Rosie,
Spielman (sestra), Werdinger (sestra). Chaim Sandman mûl dvû sestry, jedna z nich mûla dceru Molly Antner, která se vdala za muÏe
jménem Shlomitzick a mûli spolu dvû dcery.
Dal‰í pﬁíbuzní jsou: Yente Sandman (teta z matãiny strany), Manas „Manek“ Sandman (str˘c z matãiny strany), Joseph Sandman (str˘c
z matãiny strany), Gedalia Sandman (str˘c z matãiny strany) a Abraham Joseph Sandman (str˘c z matãiny strany).
Goldiina matka Regina (Rifka) Sandman Brandelstein, která je naÏivu, a její otec Albert Brandelstein, kter˘ uÏ neÏije, se narodili
v obci Turka v Polsku. Bûhem války byla matka v ghettu v Samberu a pozdûji v Terezínû.
Budeme Vám vdûãni za jakoukoli poskytnutou informaci.
Edessa Gaffney, jménem:
Goldie Wolfe Miller
485 Half Day Road
Suite 200
Buffalo Grove, IL 60089
Tel.: 847-883-9700, Fax: 847-883-9808
e-mail: egaffney@benida.com, nebo: gwmiller@benida.com

Hledám kamarádku
Helgu, rozenou Nettlovou, z Prahy 1, která ode‰la v roce 1939 do Anglie. (Nebo její sestru Zuzku.). „Helgo, ozvi se!“
Olga Slámová,
Klidná 17, Praha 6, tel.: 233 343 501

ﬁíjen 2005

strana 19

Za pûkné divadlo dûkujeme
V minulém ãísle na‰eho ãasopisu byl na 17. stranû uveﬁejnûn ãlánek PraÏská divadla v Ostravû a v nûm do‰lo v poslední vûtû
k politováníhodné chybû, za niÏ se autorka textu a redakce omlouvají nejen v‰em ãtenáﬁÛm, ale zvlá‰tû panu J. C. Z. Martinovi. Správnû
má vûta znít: Pﬁedplatné je hrazeno z Fondu Roberta Zelenky. Nikoliv (jak bylo uvedeno) z Fondu manÏelÛ Zelinkov˘ch.
Pﬁed ãasem totiÏ p. Martin zaloÏil Fond Roberta Zelenky. A právû z tohoto fondu byla hrazena náv‰tûva divadelního pﬁedstavení
Smí‰ené (po)city v pﬁedveãer konání na‰eho leto‰ního snûmu, z tohoto fondu jsou také placeny lístky do divadel v Ostravû i v Brnû.
BohuÏel ãas od ãasu dochází na stránkách na‰eho ãasopisu k chybám, i pﬁesto, Ïe zcela samozﬁejmû autoﬁi vûnují svému textu velikou pozornost. Nemen‰í pozornost vûnujeme i nûkolikanásobné korektuﬁe pﬁed vydáním kaÏdého ãísla. K chybám dochází také v novinách a ãasopisech s celostátní pÛsobností, a to v jsou v tûchto médiích zamûstnáni profesionální korektoﬁi.
KaÏd˘, kdo nûkdy pracoval s ti‰tûn˘m slovem, tuto vydavatelskou bolest zná. BohuÏel, i pﬁi nejlep‰í vÛli autorÛ a redakce obãas
k chybû mÛÏe dojít i v budoucnosti. Ani trochu nás to netû‰í.
Pane Martine, pﬁijmûte prosím na‰i upﬁímnou omluvu a je‰tû jednou dûkujeme za pûkné divadelní záÏitky, kter˘ch se nám, díky
Fondu Roberta Zelenky, dostalo.
redakce (sloÏená z dobrovolníkÛ)

VáÏení a milí pﬁátelé,
dovolte nám s koncem ‰kolního roku 2004/2005 srdeãnû Vám podûkovat za Va‰i pﬁízeÀ, kterou nám a zejména na‰im ‰kolním skupinám jiÏ po nûkolik let prokazujete. Dlouhodobé zku‰enosti ze semináﬁÛ ukazují, Ïe právû s Vámi, pamûtníky událostí druhé svûtové války, je pro Ïáky a studenty nejcennûj‰í a nejpﬁínosnûj‰í ãástí programÛ poﬁádan˘ch vzdûlávacím oddûlením Památníku Terezín.
ZároveÀ bychom rádi za sebe i mladé úãastníky semináﬁÛ vyjádﬁili nadûji, Ïe na‰e vzájemná spolupráce bude i nadále uspokojivû
pokraãovat a Ïe se budeme i v nadcházejícím ‰kolním roce 2005/2006 tû‰it ze spoleãn˘ch setkání na pÛdû Památníku Terezín.
Mgr. Ludmila Chládková, vedoucí vzdûlávacího oddûlení, Památník Terezín

Na‰la jsem doma fotografii
Náhodou se mi dostalo do rukou 30. ãíslo ãasopisu Terezínská iniciativa. Na‰la jsem v nûm poznámku Jirky Schreibera, v níÏ se zmiÀuje o fotografii ze Îidovského gymnázia v Brnû. Chodila jsem s Jirkou do kvinty.
Doma jsem na‰la fotografii na‰í tﬁídy a ráda bych mu ji pﬁedala. Vím pouze, Ïe Ïije v Pardubicích. Prosím, po‰lete mu ji. Fotografii pﬁikládám.
Magda Barnea, roz. Kappová, Izrael
(Fotografii rádi J. Schreiberovi po‰leme - redakce)

AÏ po redakãní uzávûrce jsme dostali smutnou zprávu, Ïe 3. záﬁí zemﬁel po dlouhé nemoci Zdenûk Nettl. Do poslední chvíle
pracoval v tﬁíãlenném v˘boru skupiny Schwarzheide. Kamarádi ze Schwarzheide mûli ZdeÀka rádi, on mûl rád je, a tak i kdyÏ se s ním
jiÏ navÏdy rozlouãili, zÛstává stále mezi nimi.

Struãné v˘Àatky z ãasopisu MATYRDOM AND RESISTANCE (MUâEDNICTVÍ A ODBOJ),
roãník 30 - ã. 5, kvûten/ãerven 2004, vydávaného International Society for Yad Vashem,
500 Fifth Avenue, 42nd Floor, New York, N.Y., USA
ISRAEL REMEMBERS: THE LESSONS OF 1944, 2004
(IZRAEL VZPOMÍNÁ: POUâENÍ Z 1944, 2004)
Nacisté chtûli zniãit Ïidovstvo „do posledního Ïida, do posledního jména“. Registraãní místo v Jad Va‰em si vytklo za cíl zachytit
a uchovat památku „do posledního Ïida, do posledního jména“. Za pﬁítomnosti izraelského prezidenta Mosheho Katsava a premiéra
Ariela Sharona zaÏehli 6 svící pﬁedstavitelé pûti zemí, odkud emigrovali do Izraele: z Polska (2 svíce), Maìarska, Litvy, ¤ecka
a âeskoslovenska.
Dr. Moshe Yegar:
REFLECTIONS ON THE RIGHTEOUS
(ÚVAHY O SPRAVEDLIV¯CH)
V letech 1988 - 1990 byl autor velvyslancem Izraele ve ·védsku. V dobû vykonávání svého úﬁadu pátral po ‰védsk˘ch kﬁesÈanech,
kteﬁí si zaslouÏí - kromû známého pﬁípadu nejzaslouÏilej‰ího z nich, Raoula Wallenberga - uznání „spravedlivého mezi národy“. Oficiální stanovisko a jednání ‰védské vlády bylo ãasto pﬁekvapivé a teprve po vítûzství spojencÛ u El Alameinu a SovûtÛ u Stalingradu se
zaãalo pﬁiklánût k tolerování soukrom˘ch iniciativ smûﬁujících k záchranû aspoÀ nûkter˘ch ÏidÛ. Koncem roku 1942 uprchlo do ·védska
900 ÏidÛ z Norska, v roce 1943 kolem 6 000 z Dánska a koncem roku 1944 250 z Finska.
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Dr. Diane Cypkin (profesorka komunikace na Pace University):
WANNSEE PARTICIPANTS YOUNG, INFLUENTIAL, MANY WITH DOCTORATES
(ÚâASTNÍCI KONFERENCE VE WANNSEE MLADÍ, VLIVNÍ, MNOZÍ S DOKTORSK¯M TITULEM)
Konference ve Wannsee (20. ledna 1942) se zúãastnila ﬁada vlivn˘ch nacistÛ s doktorsk˘mi tituly, zejména v oboru práva. Jak se
bûÏnû traduje, právû na této konferenci bylo usneseno „koneãné ﬁe‰ení Ïidovské otázky“. Historik Roseman si v‰ak klade otázky, které
to zpochybÀují. Dochází k závûru, Ïe je velice nepravdûpodobné, Ïe by bylo tak závaÏné rozhodnutí uãinûno bez Hitlerovy pﬁítomnosti.
Má za to, Ïe ‰lo o Heydrichovu iniciativu a snahu ukázat svou moc. Pravdûpodobnûj‰í je - uzavírá Roseman - Ïe rozhodnutí o „koneãném ﬁe‰ení“ bylo pozdûj‰ího data, protoÏe Ïádné tak závaÏné rozhodnutí nebylo moÏné pﬁijmout bez Hitlerovy pﬁítomnosti.
FINLAND ROLE IS STUDIED
(ZKOUMÁ SE ROLE FINSKA)
V knize Eliny Sany vydané na podzim roku 2004, vychází najevo, Ïe Finsko, pokládané doposud za zemi, která své Ïidy pﬁed
nacisty ochránila, deportovalo do nacistického Nûmecka na 3 000 osob. Vût‰inou ‰lo o sovûtské váleãné zajatce, ale mezi nimi bylo
i 70 ÏidÛ.
HOUSTON RESOURCE HONORS DENMARK
(HOUSTONSKÉ PRAMENY VYZNAMENÁVAJÍ DÁNSKO)
Dánskému ministerskému pﬁedsedovi Andersu Foghu Rasmussenovi pﬁedalo Holocaust Museum v Houstonu vyznamenání za to,
Ïe Dánsko zachránilo tisíce ÏidÛ za II. svûtové války. Vyznamenání zaloÏené B. Johnsonem „Za morální odvahu“ se dostalo Dánsku „za
zázraãné jednání lidí na v‰ech úrovních za úãelem záchrany Ïidovského obyvatelstva v prÛbûhu holocaustu“.
WALLENBERG FOUNDATION HONORS DIPLOMATS FOR HOLOCAUST RESCUE
(WALLENBERGOVA NADACE VYZNAMENÁVÁ DIPLOMATY ZA ZÁCHRANU V OBDOBÍ HOLOCAUSTU)
Osmi ‰panûlsk˘m diplomatÛm bylo udûleno vyznamenání za záchranu ÏidÛ v období holocaustu. Zakladatel nadace, Baruch
Tenenbaum, uvedl: „Pouze tﬁi t˘dny po zloãinném útoku v Madridu máme pﬁíleÏitost vzpomenout na ·panûly, kteﬁí vykonali ãin
solidarity a odvahy.“
STANISLAV RYNIAK DIES: FIRST IN AUSCHWITZ, PROMOTED MEMORY
(ZEM¤EL STANISLAV RYNIAK: PRVNÍ OSVùTIMSK¯ VùZE≈, STARAL SE O ZACHOVÁNÍ PAMùTI)
Stanislav Ryniak zemﬁel ve vûku 88 let. V roce 1940 pﬁi‰el do koncentráãního tábora Osvûtimi jako ãtyﬁiadvacetilet˘. Byl obvinûn
z úãasti v polském odboji. Prvních 30 osvûtimsk˘ch vûzÀÛ byli nûmeãtí zloãinci, Ryniakovi bylo vytetováno ãíslo 31. V roce 1944 byl
poslán do podzemní továrny - koncentraãního tábora v Litomûﬁicích. Po osvobození pracoval jako architekt. Peãoval o to, aby se
z Osvûtimi zachovalo co nejvíc. Prohlásil: „AÏ my tu nebudeme, budou kameny hovoﬁit za nás.“
WIESENTHAL KNIGHTED BY QUEEN
(WIESENTHAL POV¯·EN KRÁLOVNOU DO ·LECHTICKÉHO STAVU)
„Za celoÏivotní sluÏbu lidstvu“ pov˘‰ila královna Velké Británie Simona Wiesenthala do ‰lechtického stavu. Britsk˘ ministr
zahraniãí, Jack Straw, ﬁekl agentuﬁe Reuters: „Existuje-li jediné jméno, symbolizující potﬁebné vyrovnání se s minulostí, je to jméno
Simona Wiesenthala.“
ANTI-SEMITISM RISE IN NY
(V NEW YORKU STOUPÁ ANTISEMITISMUS)
V roce 2003 stoupl poãet antisemitsk˘ch projevÛ a ãinÛ o 20 %. 364 pﬁípady zahrnují 45 vandalsk˘ch ãinÛ vÛãi synagogám
a stﬁediskÛm Ïidovsk˘ch obcí, vãetnû malování hákov˘ch kﬁíÏÛ a antisemitsk˘ch hesel.
z ãasopisu vybral a ve zkrácené verzi pﬁeloÏil
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