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POZNÁMKY K FINANCOVÁNÍ TEREZÍNSKÉ INICIATIVY
(skok do historie i souãasnosti)
Ing. Pavel Werner
Je obecnû známo, Ïe pokud jakákoliv
instituce hodlá vykonávat nûjakou ãinnost,
potﬁebuje k takové aktivitû finanãní prostﬁedky. Nejinak tomu je s TI, která si je‰tû
navíc dala do vínku, Ïe bude peãovat o to,
aby spoleãnost nezapomnûla, co to byl holocaust. Pﬁedmûtem této aktivity se stala
na‰e ‰kolou povinná mládeÏ.
KdyÏ jsem pﬁed nûkolika roky pﬁijal
funkci hospodáﬁe - stalo se tak bez mé
iniciativy, ale pr˘ jako ekonom jsem pro
tuto funkci mûl pﬁedpoklady, a v dané
dobû nebyl nikdo ochotn˘ se jí ujmout.
Jsem sice absolventem V·E, ale nikoliv
fakulty financí n˘brÏ zahraniãního obchodu.
V té dobû, v r. 1998, bylo jiÏ zﬁejmé,
Ïe se koneãnû podaﬁí realizovat vzácn˘ dûdick˘ odkaz manÏelÛ Tomanov˘ch. Peníze
byly sice dosud v zahraniãních bankách,
ale ve Vídni, sídle manÏelÛ, se jiÏ provádûl
odprodej movitého majetku, vãetnû bytu
jmenovan˘ch. Uvnitﬁ TI se horeãnû, a nûkdy
i vá‰nivû, diskutovalo o vyuÏití tûchto
finanãních prostﬁedkÛ. Objevil se názor,
Ïe by se mûl ustavit zvlá‰tní Správní fond
Tomanov˘ch, kter˘ by spravoval prostﬁedky
z odprodejÛ a úroky z uloÏeného kapitálu, tak jak si to pﬁáli Tomanovi. Byl jiÏ dokonce pﬁipraven statut tohoto fondu, kter˘
pﬁedpokládal ustavení zvlá‰tního v˘boru,
registraci, audit atd. Bylo to ponûkud sloÏité a chybûl lidsk˘ potenciál. Nakonec
se sice fond ustavil, av‰ak pouze jako
poradní orgán pﬁedsednictva TI. âleny
byly tﬁi osoby mimo funkcionáﬁsk˘ sbor
TI, pﬁedsedou byl hospodáﬁ. âinnost se
nikterak nerozvinula, neboÈ fond, kter˘
mûl spravovat zatím pouze prostﬁedky
z odprodejÛ (vlastní dûdictví stále bylo
v zahraniãí), se ukázal vlastnû zbyteãn˘m
meziãlánkem a hlavnû se nedaﬁilo jej zaãlenit do oficiálního úãetnictví.
Úãetní v˘kazy, rozvaha a v˘sledovka
pro mû pﬁestavovaly del‰í dobu materiál,
se kter˘m jsem se setkal poprvé, a rozlu‰tit tento rebus mi dalo hodnû práce. Z mého
pohledu hospodáﬁe se tehdy mimo jiné setkávaly dvû koncepce - obû pﬁedstavovaly
vy‰‰í v˘daje. ·lo o podporu ediãní ãinnosti,
ta vyhovovala nûkter˘m ãlenÛm VV a PTI,
nebo o podporu financování zájezdÛ
mládeÏe do Terezína. Tyto zájezdy byly na
samém poãátku, ‰lo o nûkolik málo zájezdÛ,
ale perspektiva ukazovala, Ïe poãet bude
stoupat, a s tím i nárok na financování.
Na samém konci 20. století se koneãnû
podaﬁilo pﬁevést dûdictví - tzv. Kmenov˘
fond - ze zahraniãí do republiky. Nastalo
pomûrnû klidné období, stále se ãerpalo

z prostﬁedkÛ získan˘ch odprodejem ve
Vídni, a je‰tû pﬁibyly úroky, které tehdy
nebyly, na rozdíl od souãasnosti, zanedbatelné. âlenstvo TI rovnûÏ pﬁispívalo, obãas
se dokonce objevily nemalé pﬁíspûvky
a jedna ãlenka nám odkázala vkladní kníÏku
s vût‰í ãástkou.
Od r. 2000 zaãal strm˘ rÛst zájezdÛ
‰kolákÛ do Terezína. Je sice chvályhodné,
Ïe stále více ‰kolákÛ a studentÛ nav‰tíví
Terezín a zároveÀ se seznámí s fenoménem holocaust, ale pro finance TI to znamenalo obrovské zatíÏení. VídeÀské peníze
- pÛvodnû tzv. Správní fond Toman - vzaly
zasvé. KdyÏ poãet ‰kol dosáhl ãísla 80,
muselo se dal‰í zájemce odmítat. JiÏ nyní
máme napﬁ. pln˘ seznam ‰kol na r. 2006.
Na‰e snaha získat prostﬁedky od Nadaãního fondu obûtem holocaustu nebyla úspû‰ná. NFOB nám sice dvakrát poskytl men‰í
ãástku, ‰lo v‰ak o jednorázové akce. Velice
nám pomohla v tisku publikovaná staÈ
dr. Pavláta, ve které ostﬁe vytkl Ministerstvu ‰kolství neustálá odmítání pomoci
finanãním pﬁispíváním na dan˘ úãel.
Koneãnû, po nûkolika letech odmítání,
jsme pro tento rok získali dotaci, pokr˘vající necel˘ch 50 % nákladÛ. NejzávaÏnûj‰í
je skuteãnost, Ïe by se dotace mohla opakovat - na r. 2006 ji máme pﬁislíbenou.
PoÏádali jsme téÏ Claims Conference
v New Yorku o dotaci na ‰kolní zájezdy.
Byla nám sice pﬁislíbena, ale kdy dojde
ke skuteãnému poukazu penûz, není známo.
JiÏ pﬁed dvûma roky, po snûmu TI, nám
jeden z na‰ich ãlenÛ vytkl, proã neinvestu-

jeme peníze lépe neÏ pﬁes termínovan˘
úãet. Odpovûdûli jsme mu, Ïe jiÏ dﬁíve
jsme váÏnû pﬁipravili investici kmenového
jmûní do podílového fondu Pioneer. ZáleÏitost jiÏ byla v závûreãné fázi, nakonec
jsme v‰ak od ní upustili. Následující rok
do‰lo k masovému kolapsu podílov˘ch
fondÛ, ztráty se pohybovaly v ﬁádech desítek procent. Ztratili bychom více neÏ 20 %.
Ztráty nejvíce postihly právû novû vstupující úãastníky. Ti, kteﬁí byli ve fondech jiÏ
ﬁadu let, nepocítili pokles tak silnû, neboÈ
ﬁada fondÛ - i Pioneer - vykazovaly stabilní
v˘nosy. Nyní jsme opût v situaci, kdy
musíme problém zhodnocování na‰eho
kapitálu ﬁe‰it. Úrok je natolik nev˘znamn˘,
Ïe stûÏí pokryje náklady s udrÏováním
úãtu. V tûchto dnech se konkrétní situací
zab˘vala finanãní komise TI a PTI. Rozhodnutí je investovat. âást prostﬁedkÛ
(cca 20 %) by se svûﬁila investiãní spoleãnosti Capital Partners, zbytek by se vloÏil
do zaji‰tûn˘ch podílov˘ch bankovních
fondÛ. Celou transakci by musel je‰tû
schválit snûm TI v dubnu r. 2006.
Aby se ãlenové PTI mohli lépe orientovat pﬁi rozhodování, pﬁedloÏil jsem jim
nûkolik novinov˘ch ãlánkÛ, které jsem
roky shromaÏìoval, abych sám, jako
hospodáﬁ, byl informován.
Jde o sloÏité rozhodování - je vÏdy
tûÏ‰í se rozhodnout, jak postupovat pﬁi
správû cizího majetku a neudûlat pﬁi
tom fatální chybu. V tomto rozhodování
jsem velice konzervativní a zatím jsem
vÏdy preferoval bankovní vklad.

Jak dál s dûdictvím po manÏelích Tomanov˘ch?
Jak snad víte, zdûdila Terezínská iniciativa pﬁed lety po manÏelích Tomanov˘ch
z Vídnû pomûrnû znaãnou ãástku. VÛle zÛstavitelÛ byla, Ïe TI má ponechat kapitál nedotãen˘ a pouÏívat v˘nosu z nûho. Celá léta se tím TI ﬁídila tak, Ïe peníze máme v bance
a úrok z nich pouÏíváme. Úrok z penûz uloÏen˘ch v bance je v‰ak jiÏ nûkolik let nicotn˘,
poplatky za vedení úãtu vysoké a uÏitek z dûdictví Ïádn˘.
Co teì? Bankovní úroky v nejbliÏ‰ích letech neporostou. Vypadá to tak, Ïe fond
Tomanov˘ch neslouÏí svému úãelu a po nûjaké dobû uÏ ani nebude moci, protoÏe obûti
holocaustu budou jiÏ v‰echny mrtvé, a v bance bude leÏet nedotãené dûdictví. Domnívám
se, Ïe Tomanovi by nebyli spokojeni a Ïe to takhle nemysleli.
V souãasnosti se zab˘váme my‰lenkou to zmûnit. Konkrétnû, vloÏit ãást dûdictví
Tomanov˘ch do nûjak˘ch fondÛ a doufat, Ïe to pﬁinese vût‰í v˘nos. My‰lenka, Ïe Terezínská iniciativa „hraje s dûdictvím na burze“, je ov‰em netradiãní a ﬁadû uváÏliv˘ch lidí
pﬁipadá nepatﬁiãná, nebezpeãná a nepﬁípustná. Je jasné, Ïe je tam riziko a klidnû by
se mohlo stát, Ïe obãas budeme prohrávat a dûdictví Tomanov˘ch se zmen‰í.
Já osobnû se v‰ak domnívám, Ïe je na‰í povinností vÛãi ãlenÛm TI i vÛãi památce Tomanov˘ch pﬁijmout riziko, aspoÀ ãást penûz investovat a pokusit se tak vrátit
fond Tomanov˘ch pÛvodnímu úãelu. Rozhodnutí ov‰em pﬁíslu‰í Snûmu TI.
Konkrétní otázky, jak˘ díl penûz, do jak˘ch fondÛ a ãím prostﬁednictvím investovat,
uÏ jsou druhotné, i kdyÏ dÛleÏité, a my bychom udûlali v‰e, co umíme, aby to bylo co
nejlépe.
Petr Liebl, ãlen Finanãní komise TI
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16. ¤ÍJEN - V¯ROâNÍ DEN POâÁTKU MASOV¯CH DEPORTACÍ
Pﬁed pamûtní deskou u Parkhotelu v Praze pﬁednesla Michaela Vidláková
Milá babiãko, mil˘ dûdo, str˘ãku, moji malí kamarádi z Kinderheimu!
Je 16. ﬁíjen a já stojím tady u malého nenápadného památníãku s hlouãkem lidí. Ale dneska nehovoﬁím k nim. Oni uÏ totiÏ sly‰eli
v‰echno, co se tu dalo ﬁíci, a sami zaÏili víc, neÏ se vÛbec dá slovy vypovûdût.
A tak mluvím k vám, mámy a tátové, dûti i starou‰ci, k vám v‰em, kdo jste z tohoto místa a z desítek dal‰ích míst pﬁed více neÏ
60 lety odcházeli do Terezína a jin˘ch lágrÛ, z nichÏ jste se uÏ nikdy nevrátili. My, kteﬁí tu teì na vás vzpomínáme, jsme zÛstali naÏivu.
Chodili jsme pak do ‰koly, do práce, zaloÏili rodiny, d˘cháme, jíme a spíme, vidíme oblohu a stromy, sly‰íme zpívat ptáky nebo hluãet
mûsto. Nûkdy se smûjeme a jindy teskníme, nûkoho máme rádi a nûkdo má rád nás. Tohle v‰ecko vám vzali. Nevím, jestli mne sly‰íte,
tam nûkde na tom druhém bﬁehu, v tom jiném, dalekém svûtû du‰í - nejspí‰e ne. Chtûla bych vám aspoÀ vzkázat, Ïe po cel˘ ná‰ Ïivot
jdou va‰e stíny s námi. Îe i ãas, ten mnohdy tak milosrdn˘ ranhojiã, je tady bezmocn˘. Îe poﬁád stra‰nû chybíte, Ïe tu po vás zÛstalo
veliké, nekoneãné prázdno.
Je‰tû dﬁíve, neÏ se pan rabín za vás pomodlí prastarou modlitbu na‰ich otcÛ, chci pﬁeãíst modlitbu jinou. Tu, kterou napsal v Terezínû
jeden z vás, dﬁíve neÏ se vydal na tu svou cestu poslední:

Otto Weiss: Modlitba
MÛj BoÏe, sly‰í‰ mû? Ach ano, jsem to já,
já, kacíﬁ, nevûrec, jenÏ v úzkosti se ptá
sv˘m hloup˘m proã a naã na vûcí tisícero,
zastﬁen˘m v tajemné a neprostupné ‰ero,
na v˘znam ãinÛ Tv˘ch, jich úãel, smysl,
cíl,
a proã’s tak neblah˘ nám osud pﬁipravil.
A jestli ãlovûku snad hloubat nepﬁíslu‰í
o smyslu plánÛ Tv˘ch, proã dal’s mu tedy
du‰i,
jeÏ vûãnû vrávorá nad vraÏedn˘mi srázy,
tápe jen v rozporech a svûtla nenachází.
CoÏ nikdy nepoznám v té divé matenici
my‰lenku nemûnnou a zákon jednotící,
mdl˘ záblesk nadûje a stopu bezpeãí,
s níÏ sná‰et doved bych i zkou‰ky nejvût‰í?
Co v‰e bych za to dal, b˘t jin˘, neÏli jsem,
mít srdce vûﬁící a klid a pokoj v nûm,
b˘t pochyb muãiv˘ch a dusné báznû
prost…
kdyÏ volnost pﬁedstírám, je to jen z nouze ctnost,
kdyÏ vzdornou nevírou se drze vychloubám,
toÈ maska zoufalce, jenÏ pláãe, je-li sám,
nad lidskou bezmocí a pokorou tak vroucí,
Ïe buì jsi nelidsk˘ ãi stejnû nemohoucí,
kdyÏ mÛÏe‰ neteãnû k té zkáze pﬁihlíÏet,
jíÏ navÏdy propadá Tvé dílo a ná‰ svût.
Anebo z vÛle Tvé se svût ná‰ v peklo mûní,
Ïe brzy nezbude z nûj kámen na kameni?
Jak prudk˘ hnûv a zloba musely to b˘t,
jak stra‰nû muselo Tû lidstvo popudit,
Ïe ze v‰ech nejtvrd‰í jsi vyﬁkl nad ním
soud:
AÈ tedy bez Boha jde dal‰í jeho pouÈ!
âest, pravda, láska, cit? - to v‰ecko nyní
stranou! -

Sly‰í‰ mû, BoÏe mÛj? To já se pﬁi‰el ptát,
zda kdy zas oÏije TvÛj star˘ dobr˘ ﬁád.
Sen o nûm vûrn˘m Tv˘m dal nést i porobu,
s tou vírou ãekali a klesli do hrobu.
Jak rád bych okusil té víry, byÈ i klamné,
los, i kdyÏ nejin˘, snad ãeká taky na mne.
Ne, chtûl bych je‰tû Ïít, mám Ïivot pﬁec tak
rád,
chci je‰tû ‰Èasten b˘t a nûkdy se i smát,
i já chci pﬁi tom b˘t, aÏ archa Noemova
velebnû zakotví a vzejde éra nová…
Ach, nûkdy se mi zdá, jak mûl bych k Tobû
blíÏ,
pak zase vzdechÛ m˘ch Ïe ani nesly‰í‰…
Dej, BoÏe, víru mi, Ïe lid svÛj zbaví‰ pout,
Ïe pﬁec jen nakonec nám nedá‰ zahynout.

Autor modlitby byl jeden z tûch 6 milionÛ povraÏdûn˘ch. Ale jeho dcera Helga ‰oa pﬁeÏila, má dûti, vnouãata. A stejnû tak i jiní. Îidovsk˘ národ b˘vá pﬁirovnáván k EC CHAJIM
- stromu Ïivota. Tomuto stromu pozutínali tisíce a tisíce zdrav˘ch a krásn˘ch vûtví - zÛstaly
po nich jen smutné bolavé jizvy. Av‰ak strom pﬁesto Ïije.
A to jsem vám právû taky je‰tû chtûla ﬁíct, Ïe v tom je ta na‰e vûãná nadûje: I kdyÏ vás
tolik zahynulo, vûﬁím v to, v co vûﬁil i Otto Weiss sv˘m „…Ïe pﬁec jen nakonec nám
nedá‰ zahynout“.
Vûﬁím, Ïe AM JISRAEL CHAJ pﬁese v‰echno platí a bude platit i dál.

Foto: Doris Grozdanoviãová
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POSLEDNÍ (?) KONCERT NADAâNÍHO FONDU HANSE KRÁSY
Dne 16. 10. 2005 se v Terezínû konal Vzpomínkov˘ koncert
na obûti transportÛ z 16. ﬁíjna 1941 a 1944, jenÏ byl na rozdíl
od pﬁedchozích v nûkolika smûrech mimoﬁádn˘, coÏ vyjadﬁovala
i jeho celková atmosféra.
Veãer zahájila pﬁedsedkynû Terezínské iniciativy dr. Dagmar
Lieblová, která mimo jiné pﬁipomnûla oba uvedené transporty,
jak 16. ﬁíjna 1941 - první transport ÏidÛ z Prahy do LodÏe tak i 16. ﬁíjna 1944 - jeden z jedenácti likvidaãních podzimních
transportÛ z Terezína do Osvûtimi, v nûmÏ byli deportováni také
mnozí terezín‰tí umûlci, napﬁíklad skladatelé Hans Krása, Gideon
Klein, Pavel Haas a Viktor Ullmann. Od prvního koncertu
v roce 1994 uplynulo 11 let a uÏ tehdy ho realizoval Nadaãní
fond Hanse Krásy pod vedením paní Gaby Flatow.
RovnûÏ tento koncert pﬁipravila paní Flatow, podle jejích
slov to ov‰em byl koncert poslední. Dr. Lieblová podûkovala
paní Flatow za její dosavadní zásluÏnou ãinnost v této oblasti.
V dal‰ím prÛbûhu veãera promluvily i dal‰í v˘znamné osobnosti,
mj. zástupce Velvyslanectví SRN, p. Valentin Gescher.

Na koncertû zaznûly skladby Gideona Kleina a Hanse Krásy
v provedení Kocianova kvarteta. Po pﬁestávce byly je‰tû uvedeny skladby Viktora Ullmanna a Pavla Haase v provedení Jiﬁího
Holenû, klavír, a Anny âervenkové, hoboj. Dále zaznûla díla
Antonína Dvoﬁáka a Johannese Brahmse pﬁednesená sourozenci
Janou a Stanislavem Luk‰ov˘mi.
Zvlá‰tnost tohoto koncertu umocnila smutná skuteãnost,
Ïe to byl poslední koncert, kter˘ paní Gaby Flatow pﬁipravila.
Byla to jímavá událost, neboÈ vût‰ina úãastníkÛ patﬁila nejen
k pravideln˘m náv‰tûvníkÛm, ale mnozí i k pﬁátelÛm organizátorky. Ta také v závûru veãera vystoupila s osobním vyznáním,
v nûmÏ vyjádﬁila svÛj vztah a lásku k hudbû terezínsk˘ch skladatelÛ, jíÏ vûnovala tolik let svého Ïivota. ZároveÀ podûkovala
v‰em, kteﬁí jí v této nelehké a ãasto i nevdûãné práci pomáhali.
Bylo na ní vidût, jak se tûÏko se v‰ím tím louãí.
Také nám bylo smutno.
D.G. & A.L.

„ V Te r e z í n û r e a g u j i j i n a k n e Ï v o s t a t n í c h m û s t e c h … “
26. ﬁíjna vysílala stanice âeského rozhlasu Praha 3 - Vltava obsáhl˘ poﬁad o jedenáctileté, dnes jiÏ také mezinárodnû známé
ãinnosti Nadaãního fondu Hanse Krásy a o jeho souãasn˘ch existenãních i organizaãních potíÏích, zpÛsoben˘ch neblah˘mi zásahy
terezínského starosty ing. J. Horníãka.
Tato na‰e rozhlasová stanice byla jedinou mediální institucí, která tomuto ostudnému pﬁípadu (o nûmÏ se zatím jen krátce referovalo v regionálním tisku) vûnovala pozornost, a to vpravdû mimoﬁádnou: poﬁadu s názvem „Nadaãní fond Hanse Krásy - a co dál?“
zde bylo poskytnuto jeden a pÛl hodiny vysílacího ãasu, navíc v ideální veãerní dobû od 20.00 hod. Bylo tedy moÏné podat rozsáhlé
informace o ãinnosti tohoto fondu i jeho zakladatelky paní Gaby Flatow, která si roku 1994 vzala za úkol oÏivit a provádût díla
Hanse Krásy, Gideona Kleina, Viktora Ullmanna, Pavla Haase a dal‰ích skladatelÛ pﬁímo v Terezínû, kde mnoho jejich dûl také vzniklo.
Asi mûsíc pﬁedtím vysílal o terezínském fondu H. Krásy nûmeck˘ rozhlas Deutschlandfunk star‰í aktualizovan˘ poﬁad Jany
Halamíãkové, kter˘ nám jeho autorka ochotnû poskytla. Pomohlo nám to - pro ãeské vysílání této tematiky a vzhledem k nutnosti dal‰í
aktualizace celého pﬁípadu jsme ov‰em museli prakticky cel˘ poﬁad novû zpracovat. Obsahuje ﬁadu zajímav˘ch vzpomínek a názorÛ,
z nichÏ nûkteré zde otiskujeme:
„…1991 jsem se v Praze poprvé setkala s lidmi, kteﬁí pﬁeÏili Terezín a Osvûtim. Jako Nûmce mi pﬁi‰lo zatûÏko dívat se tûmto lidem
do oãí. Proto také v Terezínû reaguji jinak neÏ v ostatních mûstech. Zde jsem opravdu chodila pouze se sklopenou hlavou a nûkteré své
negativní zku‰enosti jsem nebrala osobnû, ale jako 50 let nevyslovenou ãi nediskutovanou averzi, a dovedla ji pochopit... Cítila jsem
také odpovûdnost, ne za to, co se stalo, ale co by se v budoucnu uÏ nemûlo stát… Hlavnû proto jsem pﬁi‰la do Terezína…“ (Gaby Flatow)
„…Dodnes jsem vdûãna za to, Ïe jsem mohla - kromû mnoha dal‰ích pﬁeÏiv‰ích - také poznat obdivuhodného ãlovûka a znamenitého pûvce Karla Bermana… KdyÏ mûl ãlovûk to ‰tûstí, Ïe Karla Bermana znal, pak teprve mohl mít pﬁedstavu o vysoké úrovni umûlcÛ, kteﬁí
byli internováni v Terezínû a pak vût‰inou zavraÏdûni v Osvûtimi“. (Gaby Flatow - 1995 zpíval Karel Berman na vzpomínkovém
festivalu Nadace Hanse Krásy písnû Pavla Haase - bylo to zﬁejmû jedno z jeho posledních vystoupení - zemﬁel v srpnu téhoÏ roku.)
„…Terezín‰tí hudebníci rozvíjeli svÛj hudební styl s obdivuhodnou odvahou a sami sobû si kladli tak vysoké poÏadavky, jako by se
jejich skladby mûly provádût v praÏském Rudolfinu nebo VídeÀské státní opeﬁe… (Gaby Flatow)
„…Myslím si, Ïe se právem bráníme proti „kolektivní vinû“, jsem v‰ak také skeptická vÛãi „kolektivnímu odpou‰tûní“. To se musí
odehrávat pﬁímo mezi lidmi. Politika a vláda pro to ov‰em musí vytvoﬁit pﬁedpoklady - pomohla tu nûmecko-ãeská deklarace… bez ní
by tehdej‰í prezidenti obou zemí, Václav Havel a Johannes Rau, sotva mohli pﬁevzít zá‰titu nad tﬁemi na‰imi koncerty... (Gaby Flatow)
„…V b˘valém reÏimu byl v˘znam Ïidovského ghetta v Terezínû zámûrnû tlumen…Vûdûli jsme, Ïe zde byli internováni i v˘znamní
hudebníci, poznávat jejich díla v‰ak bylo aÏ na v˘jimky prakticky nemoÏné. AÏ teprve pﬁíchodem paní Flatow se nám otevﬁel dosud
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neznám˘ prostor s nádhernou hudbou ve vrcholné intrepretaci… Obohatila tak v˘raznû mÛj Ïivot - a nejen mÛj… Zaãala v prostﬁedí ne
právû pﬁátelsky naklonûném, ale s hlubok˘m pﬁesvûdãením o smyslu svého konání… i zprvu skeptické ãeské obecenstvo si postupnû
nacházelo na terezínské koncerty cestu… Po necitliv˘ch a politováníhodn˘ch krocích ze strany mûsta se vyãerpaná paní Flatow
rozhodla své pÛsobení v Terezínû ukonãit. Tato smutná skuteãnost zjevnû vyjadﬁuje souãasn˘ stav na‰í spoleãnosti. Je nyní na nás
v Terezínû, na Terezínské iniciativû a na v‰ech pﬁátelích, abychom v díle paní Flatow pokraãovali… ¤íká se, Ïe kaÏd˘ je nahraditeln˘
- troufám si tvrdit, Ïe v tomto pﬁípadû to neplatí. (Karel Fousek, obãan Terezína)
„My zde v Terezínû hrajeme vÏdy zcela jinak neÏ v Praze - tady nám to jde aÏ do morku kosti…“ (ãlenové Kocianova kvarteta)
„Já si vzpomínám na v‰echna svá vystoupení v Terezínû, která organizovala paní Flatow, a chtûl bych pﬁedev‰ím ﬁíci, Ïe jsem si
nejvíce cenil toho, Ïe si právû ona, jako Nûmka, vzala za svÛj úkol vzpomínat, burcovat, varovat pﬁed tím, co stra‰ného se stalo, a co se
bohuÏel ve svûtû i u nás opût vrací. KdyÏ si napﬁíklad dám vedle sebe práci paní Flatow a to, Ïe se dnes u nás sejde banda ple‰at˘ch
blbcÛ, kteﬁí v hospodách dûlají takzvané koncerty a ﬁvou nacistická hesla, tak to, co dûlala ona, je naprost˘ opak, a je proto paradoxní,
Ïe právû toto má skonãit... chtûl bych proto apelovat na terezínské politické a kulturní pﬁedstavitele, aby svá rozhodnutí znovu uváÏili,
neboÈ znovu zdÛrazÀuji: jestliÏe se akce, jako jsou ty neonacistické, konají bez zásahu policie (která tomu pﬁihlíÏí a ﬁíká, Ïe se vlastnû
nic nedûje, ale samozﬁejmû se dûje - a je to katastrofa!) a na druhé stranû akce, které paní Flatow pﬁipravovala s ohromnou láskou
a zaujetím, ty Ïe mají skonãit? NepovaÏuji to za správné!“ (Martin Turnovsk˘, dirigent)
Eva Herrmannová

POZNÁMKY K V¯UCE
O HOLOCAUSTU
Pﬁi Nadaãním fondu obûtem holocaustu
byla z iniciativy Martina ·moka v rámci
poãítaãového portálu Yahoo ustavena
skupina, která se touto tematikou zab˘vá.
Jsme tam my, Terezínská iniciativa,
Îidovské muzeum, Vzdûlávací a kulturní
centrum, Památník Terezín, Federace ÎO,
skupina kolem Petera Sokola, Marta
Vanãurová a „zmizelí sousedé“ a dal‰í.
Zpráva, kterou vloÏí do poãítaãe jeden
z úãastníkÛ, se automaticky objeví v poãítaãích v‰ech zúãastnûn˘ch. Je to zajímavé,
i kdyÏ samozﬁejmû ne v‰ichni tento zpÛsob
vyuÏívají a ne v‰ichni zúãastnûní se mohou v daném okamÏiku na pﬁíslu‰né akci
podílet.
Terezínská iniciativa, kterou zastupuji
spolu s Michaelou Vidlákovou, se zavázala vytvoﬁit skupinu pﬁeÏiv‰ích, kteﬁí jsou
ochotni nav‰tûvovat v âesku ‰koly ãi
akce, zamûﬁené na holocaust, a tam
vyprávût o sv˘ch záÏitcích. O moÏnosti
zapojit se do této ãinnosti a b˘t k dispozici
jsme vás v na‰em ãasopise informovali.
Pﬁihlásilo se asi 30 osob. Jak je nám v‰em
známo, koncem t.r. konãí moÏnost zdarma
cestovat vlakem ãi autobusem po republice, prÛkazky SBS pﬁestávají platit. Zajisté
by nebylo správné, aby si ti, kteﬁí budou
jezdit do ‰kol mimo místo svého bydli‰tû,
platili náklady, spojené s pﬁepravou.

Ilustraãní foto z Terezína: M. Stránsk˘
Nebylo by téÏ vhodné, poÏadovat úhradu po ‰kole ãi jiné instituci, pokud to samy
nenabídnou.
PoÏádali jsme proto nové vedení PÎO,
aby nám poskytlo dotaci na r. 2006, ze
které bychom jednotliv˘m cestovatelÛm
dopravné propláceli. Pﬁi osobní náv‰tûvû
pﬁedsedy jsme nabyli dojmu, Ïe na‰í Ïádosti bude vyhovûno. I kdyÏ vût‰inou evidujeme
„lektory“ z Prahy, domnívám se, Ïe bychom
zmínûné úhrady mohli poskytovat i tûm,
kteﬁí nejsou z Prahy. Terezínská iniciativa

není pouze praÏskou záleÏitostí, ale t˘ká
se celé republiky (také ãlenÛ mimo âR,
ale tam na‰e akce nedosáhne).

Milí pﬁátelé, pokraãujte ve své zásluÏné
ãinnosti. Zajisté jste zaregistrovali, Ïe neonacisté zvedají hlavy a dokonce se obracejí
pﬁímo na ‰koly s materiály, popírajícími
holocaust.
Pavel Werner
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PAMÁTNÍK BUDÍCÍ ROZPAKY, CHVÁLEN¯ I ZATRACOVAN¯
Pavel Stránsk˘
Památník zavraÏdûn˘ch evropsk˘ch ÏidÛ v Berlínû. Prvním
popudem k jeho postavení byla v˘zva publicistky Ley Rosh k zﬁízení „nepﬁehlédnutelného památníku“ v roce 1988. V˘zvu podpoﬁila
ﬁada nûmeck˘ch politikÛ a intelektuálÛ, mj. Willy Brandt, Günter
Grass a Christa Wolf.
V letech 1994/5 byla vypsána veﬁejná soutûÏ na umûleckou
podobu památníku, skonãila v‰ak bezv˘slednû. V létû roku 1997
byla vypsána nová soutûÏ pro umûlce a architekty. Na jaﬁe roku
1998 se tehdej‰í kancléﬁ Kohl vyslovil pro návrh umûlce Eisenmana
a architekta Serru, rozhodnutí se v‰ak oddálilo pro volby do Spolkového snûmu. 25. ãervna roku 1999 schválil Spolkov˘ snûm
v˘stavbu památníku a zﬁízení nadace. Architektem se stal Peter
Eisenman.
1. dubna 2003 se zaãalo se stavbou, 12. kvûtna 2005 byl památník pﬁedán veﬁejnosti.

Pohlednice - foto: Jürgen Hohmuth
pﬁedmûtem vá‰niv˘ch debat a sporÛ a je, i dle mého názoru, velice
informativní, vkusné a dÛstojné.

Jak vypadá?
Je to plocha o velikosti 19.073 m2, pokrytá 2.711 kvádry (poloÏen˘mi stélami) o jednotné ‰íﬁce 0,95 m a délce 2,38 m a rÛzné
v˘‰ce, od 0 (112 kvádrÛ je jen naznaãeno na plo‰e) aÏ do 4,7 m.
Váha nejvy‰‰ího kvádru je asi 16 t. PrÛchody mezi kvádry jsou
úzké, pro jednu osobu, 13 prÛchozích os je ‰ir‰ích pro tûlesnû
postiÏené na vozíku.
Kvádry jsou z velmi pevného samoutûsnûného betonu, zbarveného do‰eda. Byly zhotoveny poblíÏ Berlína vícestupÀovou v˘robní
technikou, umoÏÀující snadné odstranûní pﬁípadn˘ch „graffiti“.
Poãet 2.711 nemá nic spoleãného s Ïádnou symbolikou, poãet
byl dán velikostí plochy k zastavûní.
Na zbudování památníku vyãlenila spolková vláda 27,6 milionÛ
EUR (14,8 milionÛ na stélové pole a 12,8 milionÛ na Informaãní
místo v podzemí).

Úvodní místnost je vûnována pﬁehledu zrÛdné, zpoãátku diskriminaãní a posléze vyhlazovací politice nacistické Tﬁetí ﬁí‰e.
V Sále dimenzí (sál ã. 1) je umístûno 15 osobních svûdectví
muÏÛ a Ïen z rÛzn˘ch zemí. Na bûÏícím pásu lze pﬁeãíst poãty
obûtí v evropsk˘ch zemích v hranicích roku 1937.
Sál ã. 2, Sál rodin pﬁedstavuje 15 Ïidovsk˘ch rodinn˘ch osudÛ
na základû fotografií a dokumentÛ. Jednotlivé osudy jsou voleny
tak, aby ukázaly pestrost Ïidovsk˘ch mikrosvûtÛ, asimilovaného,
liberálního, konzervativního a ortodoxního.
Sál ã. 3 je Sál jmen. Na v‰ech ãtyﬁech stûnách se postupnû objevují jména obûtí ‰oa s hlavními datov˘mi údaji. Je zde rovnûÏ
databáze obûtí ‰oa z Jad Va‰em. Lze si jednodu‰e vyvolat na obrazovku osud kohokoli ze tﬁí milionÛ obûtí v databázi. Pﬁeãtení
jmen a osudÛ z databáze by trvalo asi ‰est let, sedm mûsícÛ a dvacet sedm dní.

Jak˘ vlastnû je?
Má kritiky i obhájce. Je zbyteãnû obrovsk˘. Nûmci trpí stále
veliká‰stvím, v zloãinech i v pokání. Proã byl postaven památník
jen Ïidovsk˘m obûtem ‰oa, proã nikoli i RomÛm a SintiÛm,
homosexuálÛm atd.? (Pro tyto dal‰í obûti holocaustu schválil
Spolkov˘ snûm postavení jin˘ch památníkÛ.) Je snadno napadnuteln˘ a zneuÏiteln˘. Upﬁímnû ﬁeãeno, mû radostnû pﬁekvapilo,
Ïe jsem na Ïádném kvádru nevidûl známky neonacistické
„ãinnosti“. (Byl jsem tam v‰ak jen velmi krátce.) Na jednotliv˘ch
kvádrech se krásnû svaãí a obûdvá, odpoãívá, leÏí a sluní. Dûti
si hrají mezi stélami na schovávanou a pﬁeskakují úzké prostory
z kvádru na kvádr. Debaty kritikÛ a obhájcÛ jen tak brzy neskonãí. Jedno je jisté: Památník stojí, je nev‰ední, neotﬁel˘
a nepﬁehlédnuteln˘. Je to krajnû pﬁesofistikované pojetí, dovedené
do krajní jednoduchosti.
Pod památníkem se dojde po schodi‰ti do Informaãního místa,
sestávajícího z úvodní místnosti a pûti sálÛ, uspoﬁádan˘ch do kruhu. Autorkou je Dagmar von Wilcken. Informaãní místo není

V Sále míst (ã. 4) je pﬁedstaveno prostﬁednictvím historick˘ch
fotografií a filmov˘ch smyãek 200 míst pronásledování a vyhlazování ÏidÛ. Jde o rÛzná ghetta, koncentraãní a vyhlazovací tábory,
jakoÏ i pochody smrti.
Poslední, pát˘ sál, je Sál památníkÛ. Zde je moÏno získat informaci o památnících a organizacích zab˘vajících se historií ‰oa
v celé Evropû. U v˘chodu z Informaãního místa se lze seznámit
s dokumentací diskusí a debat právû o podobû památníku.
Ty budou bezesporu je‰tû dlouho pokraãovat. Jedno je jisté.
Památník stojí, a to na jednom z nejfrekventovanûj‰ích míst Berlína,
v tûsné blízkosti Braniborské brány, blízko rÛzn˘ch velvyslanectví
a kulturních zaﬁízení, historického jádra mûsta a vládní a parlamentní ãtvrti.
Nedávno uvedl v nûmecké televizi znám˘ komik v jedné
z „talkshow“ rádoby vtipnû, Ïe zas mají Ïidé v Berlínû to nejlep‰í
místo. Nemohu k tomu nedodat, Ïe, Ïel, mrtví.
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V¯STAVA O HISTORII ÎIDÒ
V Umûleckém centru Univerzity
Palackého v Olomouci byla v pondûlí
10. ﬁíjna v 17 hodin zahájena v˘stava
dokumentující historii, kulturu a umûní
Ïidovsk˘ch komunit na Lo‰ticku. Kromû
historick˘ch pﬁedmûtÛ, bohat˘ch informací
a souãasného umûní byly veﬁejnosti pﬁedávány i informace o olomoucké synagoze,
kterou místní fa‰isté zniãili v roce 1939.
V˘stava sestává z nûkolika ãástí.
V úvodu jsou náv‰tûvníci seznámeni s historií Ïidovského osídlení Lo‰tic, Mohelnice
a Úsova, které sahá aÏ do poloviny 15. století. Vystaveny jsou zde také nejnovûj‰í
v˘sledky bádání o pﬁedcích amerického
senátora a prezidentského kandidáta Johna
Kerryho, kteﬁí pocházeli z Úsova. Mezi
pût generací jeho pﬁím˘ch úsovsk˘ch
pﬁedkÛ patﬁí i Abraham Leipniker Löwy,
kter˘ byl starostou místní Ïidovské obce
v polovinû 18. století a proslul jako bojovník
za náboÏenská práva své kongregace.
Vystavena je i faksimile jeho ruãnû psaného
a ilustrovaného testamentu popisujícího
boj za obnovení synagogy, která v Úsovû
stojí doposud. Originály osobních dokumentÛ byly na sklonku minulého roku
objeveny v archivu v Lond˘nû. V jedné
z vitrín je vystaven také osobní dopis
senátora Kerryho, ve kterém dûkuje ãlenÛm sdruÏení Respekt a tolerance za vypátrané materiály a vyjadﬁuje pﬁání „nûkdy
se do Úsova podívat, dozvûdût se více
o sv˘ch v˘znamn˘ch pﬁedcích a dotknout
se vlastních koﬁenÛ“.
V˘stava rovnûÏ obsahuje v˘tvarná díla
ÏákÛ, studentÛ i profesionálních v˘tvarníkÛ.
Zastoupeni jsou napﬁíklad Jindﬁich ·treit,
·árka ·melková, Jiﬁí O‰anec, grafik Josef
Dudek, malíﬁ Pavel Alexander TaÈoun
a dal‰í.
Souãástí zahájení byl i koncert v kapli,
ve kterém vystoupil dûtsk˘ pûveck˘ sbor
Vûtrník z Lo‰tic s pásmem Ïidovsk˘ch písní,
ÏalmÛ a poezie. âlenové sboru jiÏ tﬁetí rok
pﬁedstavují svÛj program v synagogách
a jin˘ch místech a v souãasné dobû se pﬁipravují na své první vystoupení v Praze.
Umûlecké centrum Univerzity Palackého
je v b˘valém konviktu na Univerzitní ulici.
Shodou okolností se právû v tûchto místech ve stﬁedovûku nacházela pÛvodní olomoucká Ïidovská ãtvrÈ, jejíÏ poãátky jsou
kladeny do 11. století. Král Ladislav
Pohrobek vypovûdûl roku 1454 Îidy
z Olomouce i z vût‰iny ostatních moravsk˘ch královsk˘ch mûst a vûnoval jejich
domy, synagogu i hﬁbitov mûstu. K vyhnání
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pﬁispûlo fanatické kázání franti‰kánského
mnicha Jana Kapistrana a zprávy o údajné
spolupráci ÎidÛ s husity.
V˘stavu pﬁipravilo obãanské sdruÏení
Respekt a tolerance a Filozofická fakulta
UP, zastoupena Kabinetem judaistiky,
ve spolupráci s mûsty Lo‰tice, Mohelnice
a Úsov.
Nad celou akcí pﬁevzal zá‰titu hejtman
Olomouckého kraje Ivan Kosatík.

Informace:
RESPEKT A TOLERANCE
Radnice 4
789 85 Mohelnice
Tel.: 583 455 912, 775 264 206
e-mail: cromstil@yahoo.com
www.respectandtolerance.com

V‰echno jde, kdyÏ se chce, za ruce se vezmeme . . .
Záﬁí a ãást ﬁíjna 2005 byly plné záhad a pﬁekvapení. Od pracovníkÛ Ministerstva
zahraniãí jsem se dozvûdûl, Ïe je mÛj spoluvûzeÀ JUDr. Richard Schindler informoval
o mé existenci. V koncentráku Buchenwald Aussenkommando - HASAG, Werk
Meuselwitz, jsme byli na jedné cimﬁe. Ministerstvo mne kontaktovalo a zaﬁadilo do delegace „MEUSELWITZ“. 12. ﬁíjna 2005 byla v parãíku ve stﬁedu mûsta odhalena
pamûtní deska, na níÏ jsou uvedeni pﬁíslu‰níci národÛ, kteﬁí v tamním koncentráku trpûli:
Îidé z Polska, Holandska, âeskoslovenska, Maìarska. Ukrajinci, Rusové a Rusky.
Polské Ïeny byly pﬁeváÏnû z var‰avského odboje, mezi nimi i ãtrnáctiletá dívka. Ta jako
74letá paní pﬁijela do Meuselwitz k odhalení pamûtní desky aÏ z Var‰avy.
Zaﬁazení do oficiální delegace mi umoÏnilo nev‰ední záÏitek v místû, které se mohlo
stát tatínkov˘m i m˘m hrobem. Na iniciativu profesora Tomá‰e Kosty reagovalo ministerstvo a jmenovitû ministr zahraniãí Cyril Svoboda kladnû. Po ‰edesáti letech od pochodu smrti v roce 1945 jsem si znovu vzpomnûl na váleãné hrÛzy.
Meuselwitz je men‰í mûsto v DuryÀsku. Koncentrák byl poboãn˘m komandem
Buchenwaldu. Pﬁízemní ‰kvárobetonové baráky pokr˘valy nádvoﬁí mezi v˘robními
objekty. Oficiální název byl „Buchenwald-Aussenkommando HASAG, Werk Meuselwitz“.
Továrna pÛvodnû vyrábûla kovové kuchyÀské nádobí. Îidovsk˘ podnikatel Hugo Steiner,
A.G., dal továrnû jméno HASAG. (Jak se zdá, v tomto pﬁípadû nacisté na rasovou ãistotu nedbali a jméno bez ostychu pﬁevzali.) Jen v˘robní program se zmûnil na protitankové
zbranû Panzerfaust a Panzerschreck.
Prvním Lagerältestem se stal Bandi Feuerlicht, kultivovan˘ Maìar, truchlící po své
rodinû ve víﬁe, Ïe snad Birkenau pﬁeÏila. Koncem roku 1944 pﬁi‰la do lágru skupina
ãesk˘ch vûzÀÛ z Buchenwaldu a s nimi nov˘ Lagerältester Heinz Denkert. Ten byl
vûznûn snad uÏ od roku 1936, ale choval se spí‰e jako nacista. Dokonce v dubnu
1945 se pﬁihlásil do Volkssturmu a pravdûpodobnû padl v bojích za Adolfa Hitlera.
Stejnû jako jednook˘ Lagerf˘rer (Oãko) Blume s chutí bil vûznû a sliboval, Ïe nás
v‰echny v Buchenwaldu proÏene ro‰tem. Na‰tûstí nemûl zbraÀ jako Blume a jeho nástupce jednoruk˘ Untersturmf˘rer Bergmeyer (Ruãka), kter˘ byl znám tím, Ïe jeho ruka
velice ráda tasila pistoli z pouzdra.
Na‰e autokolona vyjela z Prahy 12. ﬁíjna v 6 hodin ráno. Po men‰ím bloudûní ve ‰patnû znaãen˘ch objíÏìkách v Ústí nad Labem jsme dojeli na hranici BRD. Tam nás uÏ
oãekával policejní doprovod, dvû motorky a dvû auta s modr˘m majáãkem, sirénou
a tlampaãem, a jelo se dost sviÏnû. Lesk smutné tryznû dodávala i dûtská dechová kapela.
Kromû oficiálních hostÛ bylo pﬁítomno nûkolik desítek dospûl˘ch a dûtí, od kter˘ch
jsme dostali tﬁi krásné Ïluté rÛÏe.
My tﬁi osmdesátníci (Jarda Kraus 83, Tomá‰ Kosta a já, 80) jsme stáli pﬁed zahalen˘m
kamenem a deskou se smí‰en˘mi pocity. Není divu, moc se nám toho honilo v hlavû.
Vyslechli jsme projev, pln˘ empatie, od paní starostky, nûkolik obsaÏn˘ch projevÛ jejích
spolupracovníkÛ. Za Ministerstvo zahraniãí promluvil poutavû první námûstek ministra
Svobody pan Jaroslav Ba‰ta. S krátk˘m projevem, se vzpomínkou na dûní v lágru a na
nezapomenutelného Rudiho Gukuka, jsem vystoupil i já. Pietní shromáÏdûní uzavﬁel
projevem Tomá‰ Kosta. V‰ichni ﬁeãníci vyjadﬁovali obdiv a úctu této zdaﬁilé akci.
A tak jsme mezi úãastníky panychidy my „mladíci“ zastupovali Ïivé (tûch uÏ je málo)
i mrtvé obûti. Dík za iniciativu a pracovitost v‰ech, kdo se o pamûtní desku zaslouÏili.
Ing. Dr. Jiﬁí Schreiber, CSc.
(redakãnû zkráceno)
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MEZINÁRODNÍ SEMINÁ¤
E V R O PA N É P R O T I Z A P O M N ù N Í
V záﬁí minulého roku se pod heslem STAVÍME EVROPSK¯ DÒM konal
jiÏ poãtvrté ve starobylém klá‰teﬁe St.
Marienthal na HornoluÏické Nise v Nûmecku celot˘denní semináﬁ. Zúãastnili se
ho stﬁedo‰koláci z Nûmecka, ·védska,
Polska, Litvy a také gymnazisté z na‰eho
ãeského Vrchlabí. V‰ichni jsou ãleny
„Evropské sítû ‰kol St. Marienthal“, zaloÏené v roce 1994, k níÏ patﬁí je‰tû dal‰ích
jedenáct stﬁedních ‰kol ze západních i v˘chodních evropsk˘ch zemí. Skupiny asi po
pûti studentech doprovázeli jeden aÏ dva
pedagogové, komunikovalo se v angliãtinû
a nûmãinû. V tûchto jazycích probíhaly téÏ
v‰echny rozhovory, diskuse a workshopy,
stejnû jako debaty ve skupinách a kolektivech.
Smysl mezinárodních semináﬁÛ spoãívá

v tom, Ïe se mládeÏ z rÛzn˘ch evropsk˘ch
zemí intenzivnû zab˘vá pﬁíãinami, jeÏ
dovedly Nûmecko k nacistické hrÛzovládû
a k druhé svûtové válce, a tak pﬁispût k tomu,
aby tato doba nebyla zapomenuta a aby se
nic podobného nemohlo opakovat.
Proto b˘vají na tyto semináﬁe zváni téÏ
pﬁeÏiv‰í holocaust, kteﬁí vyprávûjí o svém
Ïivotû a zku‰enostech a úãastní se s mlad˘mi lidmi v‰ech jejich aktivit.
Tentokrát pﬁijeli Salomon Finkelstein,
Polák, kter˘ byl z rodné LodÏe deportován do Osvûtimi a dal‰ích táborÛ, Dora Mittelbach a Ravensbrück; dnes Ïije
v Hannoveru. Od nás pﬁijela Eva ·tichová,
která byla deportovaná z Terezína do Osvûtimi, Freibergu a Mauthausenu, a Doris
Grozdanoviãová, která strávila pﬁes tﬁi
roky v Terezínû. V‰ichni úãastníci semináﬁe

Virus nenávisti
Tom Luke
26. ﬁíjna 2005 prohlásil iránsk˘ prezident Mahmud Ahmadinejad, Ïe Izrael musí b˘t smazán z povrchu svûta. 14. prosince
prohlásil, uÏ po nûkolikáté, Ïe holocaust je m˘tus. Podle tohoto
prezidenta „kdokoliv pﬁipustí právo Izraele na existenci, bude
hoﬁet v plamenech islámského hnûvu“. Ov‰em, tuto vÛdãí direktivu nevynalezl Ahmadinejad ve své moudrosti, ale prohlásil ji jiÏ
duchovní zakladatel Iránské Islámské Republiky, ajatolláh
Chomejni. Od té doby pravidelnû demonstrují davy IráncÛ vyÏadujících smrt Izraele, ÏidÛ kdekoliv, Ameriky a západních demokracií obecnû. My‰lence se dostává znaãné podpory v islámsk˘ch
zemích i mimo Irán, hlavnû v církevních uãili‰tích. V oãekávání
koneãné realizace tohoto programu islám‰tí fanatici, dnes uÏ roztrou‰ení po v‰ech svûtadílech, rekrutují potenciální sebevrahy,
kteﬁí, ve jménu Boha a pravé víry, jsou ochotni usmrtit maximum
moÏn˘ch obûtí.

podnikli také jednodenní podnûtnou exkurzi do b˘valého terezínského ghetta a na
Malou pevnost.
Semináﬁ byl pro v‰echny zúãastnûné
velice intenzivním záÏitkem a mnohá
setkání a rozhovory zÛstanou pro nás
nezapomenutelné. S nûkter˘mi úãastníky
budeme i nadále v kontaktu. Velmi nás
potû‰ilo, Ïe i my jsme byli zahrnuti do
ve‰ker˘ch aktivit semináﬁe a zváni i na
volné veãery s hudbou a tancem, poﬁádan˘ch mládeÏí. Zejména nás dojala ãetná
podûkování ÏákÛ a jejich pedagogÛ, kteﬁí
pro nás na nástûnku napsali své osobní
úvahy a pﬁání. Na prostranství pﬁed budovou poskládali navíc z mal˘ch kamínkÛ
na‰e transportní ãísla.
UÏ dnes se tû‰íme na podzimní semináﬁ
v roce 2006, na kter˘ jsme opût pozvány.
D. G. & E. ·.
Foto: Doris Grozdanoviãová

Ideologie a ‰íﬁení nenávisti jako nástroje k dosaÏení sv˘ch
cílÛ si uvûdomovali autokrati odedávna. AhmadinejadÛv proslov
mohl b˘t pronesen Hitlerem a naopak, Hitlerovo masové hartusení
mohlo b˘t inspirované Ahmadinejadem, kdyby Ïil v dobû nacismu.
Nacistická ma‰inérie byla samozﬁejmû v˘konnûj‰í neÏ ta, kterou
mají zfanatizovaní islamisté. Av‰ak vládnoucí kruhy Iránu investují podstatné prostﬁedky k získání nukleárních znalostí a schopností. Pr˘ bude jaderná energie pouÏita v˘hradnû k mírov˘m
úãelÛm, pﬁedev‰ím k v˘robû elektrického proudu, a nikoliv k v˘robû atomov˘ch pum. V souvislosti s tímto tvrzením je úãelné
si uvûdomit, Ïe Irán je jedním z hlavních producentÛ ropy, daleko
pﬁesahující domácí energetickou potﬁebu.
Nûkteﬁí vedoucí ãinitelé demokratického svûta zareagovali
neobvykle ráznû a s rozhoﬁãením na Ahmadinejadovo antisemitské bûsnûní. Av‰ak Evropa a Spojené státy se koncentrují
na omezení nukleární kapacity Iránu, coÏ je zajisté primární.
Nukleární zbraÀ v rukou zfanatizovaného státu je Ïivotním nebezpeãím pro v‰echny v okruhu, aÏ kam dosáhnou rakety a letadla,
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kter˘mi dotyãn˘ stát disponuje. Ale virus nenávisti je dlouhodobû snad je‰tû nebezpeãnûj‰í. ·íﬁí se bez ohledu na geografické
hranice, zasahuje v‰echny etnické skupiny, vraÏdí ve v‰ech
svûtadílech, a aã jeho terãem jsou specificky oznaãené obûti, je
charakteristické, Ïe vraÏdí bez váhání také „vlastní lid“, náhodné
kolemjdoucí a náhodné pﬁítomné. Stejnû jako nacismus.
Antisemitismus (konspiraãní teorie a démonizace ÏidÛ) je nemoc
podloÏená lÏí, která se v historii aÏ do nedávna úspû‰nû propagovala i v kﬁesÈansk˘ch zemích. Antisemitsk˘ virus byl v Evropû
zhoubnû nakaÏliv˘ v minul˘ch stoletích náboÏenského zanícení
a vyvrcholil v první polovinû minulého století holocaustem. Byl
souãástí vládní politiky a ideologie a nalézal úrodnou pÛdu u lidí;
pﬁedev‰ím, ale rozhodnû ne v˘luãnû, mezi nespokojen˘mi se
sv˘m údûlem. Autokrati, kteﬁí nejdﬁíve zlobu, nenávist a agresivitu
vybiãují, je posléze dovednû orientují a zneuÏijí. Perzekuce ÏidÛ
je v‰ak vÏdycky pouze pﬁedzvûstí perzekuce svobodnû sm˘‰lejících lidí obecnû. Víme z trpké zku‰enosti, kolik milionÛ lidsk˘ch
ÏivotÛ bylo obûtováno na oltáﬁ fale‰n˘ch bÛÏkÛ a pﬁedsudkÛ.
Podobnû ohroÏuje souãasn˘ islámsk˘ fanatismus nás v‰echny,
i kdyÏ zdánlivû „sídlí daleko a net˘ká se nás“. Ostatnû, poãet
islámsk˘m fundamentalismem nakaÏen˘ch osob a organizací se
mnoÏí i v Evropû. Systém sebevrahÛ, to jest z bezpeãn˘ch úkrytÛ
dirigovan˘ch lidsk˘ch bomb (bin Ladinové a Zarkáviové tohoto
svûta se nebezpeãí nevystavují sami, ukr˘vají se, jak jen moÏno),
je pﬁedzvûstí technicky dokonalej‰ího prÛmyslového vraÏdûní.
Virus nenávisti, podnûcující populistickou demagogii, putuje
kolem zemûkoule po internetu, mobilními telefony a tryskov˘mi
letouny úspû‰nûji neÏ víra v obãanské svobody, lidská práva, rovnoprávnost Ïen, prostû uspoﬁádání oznaãené zkompromitovan˘m
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názvem „demokracie“. Vládní akce v Západních zemích usilující
o zamezení teroristick˘ch útokÛ zÛstanou jen náplastí, dokud
muslimské spoleãnosti samy neodmítnou islámsk˘ fundamentalismus. Lze snad pﬁedpokládat, Ïe znaãná ãást lidí v zemích
pﬁeváÏnû muslimského vyznání netleská fundamentalistick˘m
metodám, ale pﬁesto k nim chová urãité sympatie, a pokud jde
o osobnosti jasnû odmítající tyto metody, ty se buì bojí anebo
jsou jejich Ïivoty a Ïivoty jejich rodin ohroÏeny. Takto osvícené
osoby, vãetnû nûkter˘ch umírnûn˘ch vladaﬁÛ, je nutno podpoﬁit,
aniÏ by je to vystavovalo nebezpeãí, Ïe budou naﬁãeni z posluhování Západu.
V jin˘ch pﬁeváÏnû muslimsk˘ch státech zabraÀují místní
vládnoucí kruhy islamistÛm v uchvácení moci nepﬁíli‰ demokratick˘mi zpÛsoby, napﬁíklad armádou a (tajnou) policií a nûkdy
fal‰ováním volebních v˘sledkÛ. Evropské a americké organizace
pro lidská práva tyto zpÛsoby odsuzují. To je jejich úkol. Ale zde
jsme vystaveni neﬁe‰itelnému dilematu. Pﬁedstavme si „iranizaci“,
resp. „alkajdizaci“ muslimského svûta, poãínaje severozápadní
Afrikou pﬁes Stﬁední v˘chod, Pákistán a dál na v˘chod aÏ po
Indonésii. V této ãásti svûta Ïije víc neÏ miliarda lidí. V souãasnosti
znázorÀuje tento scénáﬁ nejakutnûj‰í ohroÏení na‰eho zpÛsobu
Ïivota. Tedy, má Západ nedemokratické metody zabraÀující volnému ‰íﬁení islamismu v tomto pﬁípadû podpoﬁit, drÏet se stranou,
nebo je veﬁejnû pran˘ﬁovat? Máme trvat na obãansk˘ch svobodách
a právech v‰ude a ihned s rizikem, Ïe si podkopáváme pÛdu pod
vlastníma nohama, anebo jít pﬁíkladem, vést dialog, i kdyÏ víme,
Ïe demokratizaci, stejnû jako sociálnû ekonomick˘ v˘voj, nelze
vnutit zvenãí, aã jim lze pﬁispût?
Jsme na rozcestí, kdy pouhé konstatování tûchto Ïivotních
problémÛ a otázek nestaãí.

VÍTE O TOM?
Obãas se dovídáme o aktivitách neonacistÛ u nás a v sousedním Nûmecku, obzvlá‰tû v poslední dobû okolo oslav 60. v˘roãí
osvobození od nacismu v Evropû. Málokdy se ale dozvíme, jak se veﬁejnost proti tûmto projevÛm brání.
Ve Spolkové republice Nûmecko jsou vzhledem k temné minulosti zvlá‰È obezﬁetní. Existuje tu mnoho organizací, které vûnují
velké úsilí osvûtû vÛãi pravicovému extremismu. Jsou to nám jiÏ známé „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“, „Bundeszentrale
für politische Bildung“, ale také „IDA - Information, Dokumentation, Aktionzentrum gegen Ausländerfeindlichkeit“, „Landeszentrale
für politische Bildungsarbeit“, „Memento Initiative - KZ Gedenkstätte“, „Verein gegen Vergessen - für Demokratie“, „Zentrum
Demokratische Kultur“, „Weisse Rose Stiftung“, „Rechtsextremismus - Jugendgewalt“, „Bund der Antifaschistinnen“. Nûkteré
z tûchto spolkÛ vydávají své tiskoviny, napﬁ. „Verein gegen Vergessen… Proti zapomínání - za demokracii“.
Z obsahu ãasopisu poslednû jmenovaného vyjímáme:
Nacistické zloãiny a snahy o jejich, byÈ pozdní potrestání, napﬁ. o nacistickém masakru v Itálii v r. 1944. V˘roãí Var‰avského
povstání v r. 1944, o setkávání b˘val˘ch vûzÀÛ koncentraãních táborÛ s mládeÏí, o zﬁizování památníkÛ a také budování památníãkÛ
na pamûÈ obûtí nejen nacistÛ, ale i neonacistick˘ch násilníkÛ v dne‰ní Spolkové republice. Zajímav˘ je i nov˘ pﬁístup k váleãn˘m
dezertérÛm z wehrmachtu, uÏ ne tolik odsuzující.
Kromû ãlánkÛ zásadního charakteru uvádí list i zprávy o práci a akcích sdruÏení, o zajímav˘ch knihách, o problémech kolem
pochodÛ neonacistÛ, (zde se napﬁ. exponuje Vysoká ‰kola v Brémách a vzdûlávací stﬁedisko „Lidice“), o vzpomínkov˘ch shromáÏdûních k 60. v˘roãí konce války aj.
V‰echna tato ãinnost, která je v Nûmecku zatíÏeném nacistickou minulostí zvlá‰tû dÛleÏitá, si v‰ak zaslouÏí zﬁejmû i u nás
urãitou pozornost.
Eva ·tichová
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Opût Brundibár mimo Evropu, tentokrát v JiÏní Americe
Nedávno se na Terezínskou iniciativu
obrátil Jorge Ferrari, zástupce ﬁeditele
a vedoucí pûveckého sboru hudební ‰koly
z mûsta Rosario v Argentinû. Vysvûtloval,
Ïe ãetl knihu Hudba v Terezínû od JoÏi
Karase a Ïe se rozhodl nastudovat se sv˘m
sborem Brundibára. Prosil, zda bychom
mu mohli poslat adresu nûkoho, kdo
v Brundibáru v Terezínû zpíval nebo kdo
ho alespoÀ sly‰el. Îe v Argentinû jen
málokdo ví o Terezínû a o Brundibáru
nikdo. Poslali jsme mu nûkolik e-mailov˘ch adres a zakrátko jsme dostali dal‰í
zprávu, ze které citujeme:
„Napsal jsem lidem, jejichÏ adresy jste
mi poslali, a v‰ichni mi odpovûdûli… Zaãal jsem pﬁipravovat Brundibára, protoÏe na mne tak zapÛsobila kniha JoÏi Karase.
Ale dûti, které v Terezínû zpívaly, pro mne
byly neskuteãné jevy. Teì to jsou opravdové osoby, poslaly mi e-maily a dozvûdûl
jsem se od nich spoustu vûcí o Brundibáru

v Terezínû. Neumíte si pﬁedstavit, jak mû
kaÏdá odpovûì dojímá… Doufám, Ïe pﬁedstavení Brundibára bude v˘zvou proti válce
a diskriminaci a také poctou v‰em dûtem,
které zpívaly Brundibára v Terezínû, v‰em,
které pﬁeÏily i nepﬁeÏily…

A zase Brundibár
Malé nûmecké mûsteãko Überlingen Ïilo od 28. záﬁí do 5. ﬁíjna
Brundibárem a v˘stavou „Dûvãata z osmadvacítky“, která
se vztahovala ke knize Hannelore Brenner-Wonschick „Die
Mädchen vom Zimmer 28“. Mûsto uvítalo jak Brundibára, tak
sedm b˘val˘ch dûvãat z terezínského „heimu“ 28, L 410.
Dûtskou operu Brundibár zde nastudovalo 85 dûtí ze tﬁí místních ‰kol. Pﬁedstavení se konalo v b˘valém kostele kapucínÛ
s 350 místy a v‰ech ‰est pﬁedstavení bylo zcela vyprodáno. I kdyÏ
úãinkující dûti nemûly Ïádnou speciální pﬁípravu, zpívaly velmi
pûknû. Úspûch byl velk˘.
My, vyznavaãi Brundibára, máme vÏdy v˘hrady, kdyÏ se nûco
odkloní od pÛvodní verze. Myslíme si, Ïe „Brundibár“ je celkem
dokonalé umûlecké dílo, na kterém se nedá nic vylep‰it, ale hodnû
zkazit. Tady zkazili vlastnû málo. To hlavní, co nám vadilo, byly
kost˘my úãinkujících. Poﬁadatelé oblékli dûti do „dirndlÛ“, na
hlavy jim dali barevné ‰áteãky jako v nûjakém kolchozu. Dospûlí
byli naopak obleãeni podle mûstské módy z ãasÛ secese. BrundibárÛv kost˘m pﬁipomínal spí‰ Viléma Tella neÏ fla‰inetáﬁe.

Fotografie je ze zkou‰ky, premiéra má
b˘t je‰tû letos na podzim.
DrÏíme mal˘m ArgentincÛm palce.

D. L.

Je ov‰em vûcí reÏiséra, jaké má pﬁedstavy; ty se ãasto li‰í od
na‰ich vzpomínek na toho nejlep‰ího Brundibára, terezínského.
Pﬁed zaãátkem opery bylo uvedeno pásmo z básní terezínsk˘ch chlapcÛ - Hanu‰e Hachenburga a ZdeÀka Ornsteina a zaﬁazeny byly téÏ úryvky z terezínského deníku Helgy Pollakové
- Kinsky. Byla dokonce zhotovena vlajka na‰í osmadvacítky, coÏ
na nás obzvlá‰È zapÛsobilo.
Slavnostní premiéry Brundibára se zúãastnil i b˘val˘ ministersk˘ pﬁedseda zemû Badenska - Württemberska, pan Erwin
Teufel, kter˘ pﬁevzal zá‰titu nad cel˘m rozsáhl˘m projektem.
V˘stava o knize „Dûvãata z osmadvacítky“ byla instalována
v budovû staré mûstské radnice na námûstí. V˘stavu nav‰tívil velk˘
poãet místních obãanÛ, organizovanû pﬁi‰ly i ‰koly a uãili‰tû.
Samy jsme v˘stavou dennû provádûly 3 - 4 tﬁídy. Zájem byl velk˘,
otázky rozmanité, ale snad se nám je podaﬁilo v‰echny zodpovûdût
i ke spokojenosti autorky knihy Hannelore Brenner-Wonschick.
A nás sedm se radovalo, Ïe jsme se zase jednou se‰ly a dokonce spolu oslavily na bﬁehu Bodamského jezera svátek Ro‰ ha-·ana
a zavzpomínaly na dávné brundibáﬁí ãasy…
Evelina Merová

Brundibár z nápovûdy
Uvedení hry „Fla‰inetáﬁ Brundibár“ v televizi 15. ﬁíjna minulého roku mi pﬁipomnûlo její uvedení v ghettu Terezín, jehoÏ jsem
se zúãastnil jako osvûtlovaã. Pracoval jsem v Terezínské „elektrárnû“ jako elektrikáﬁ.
Sedûl jsem v budce nápovûdy a svítil na Brundibára zdola bodov˘m svûtlem, vyroben˘m z plechovky od plynu Cyklon, kter˘
se v Terezínû pouÏíval k odhmyzování ubikací, ale i (coÏ jsme tehdy v‰ak nevûdûli) v koncentraãních táborech k vraÏdûní lidí.
Brundibár byl uliãník, do budky nápovûdy po mnû plival - vûdûl, Ïe se proti tomu pﬁi pﬁedstavení nemohu bránit. Bylo mi
tehdy 21 let.
Ing. J. Frank
Nad Zámeãkem 52, 150 00 Praha 5
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HLADOV¯ POCHOD
V pﬁehr‰li vzpomínek z nesvobodn˘ch
ãasÛ vy‰el v leto‰ním roce záznam, napsan˘
bezprostﬁednû po skonãení druhé svûtové
války. Podtitul Hladového pochodu zní Z mého Ïivota - a jeho autorem je Friedrich
Kral.
Syrovost a autentiãnost textu, zaznamenaného od kvûtna do záﬁí 1945, je doplÀkem ãetn˘ch vzpomínek, vût‰inou napsan˘ch se znaãn˘m ãasov˘m odstupem.
Nelehk˘ úkol mûl Richard Svoboda,
kter˘ útlou kníÏku dal dohromady. PﬁeloÏil KralÛv text z nûmãiny, obstaral mnoho
podkladÛ a byl prakticky editorem publikace, zaznamenávající také historii i likvidaci koncentraãního tábora Schwarzheide.
Pﬁedmluvu napsal Ludûk Eliá‰.
Publikaci vydalo SdruÏení vûzÀÛ koncentraãního tábora Schwarzheide a vydalo
ji k 60. v˘roãí osvobození za pﬁispûní
nadaãního fondu âeské rady pro obûti
nacismu a Îidovské obce v Praze.
Alena Munková

VùDECKÉ DÍLO
O ADOLFU HITLEROVI
A JEHO DOBù
Nemyslím, Ïe by se na‰i ãtenáﬁi, pokud
nejsou vyslovenû odborníky, pustili do
ãtení tlustospisu o tisíci stranách s názvem
„Hitler“. Ale protoÏe jde o dílo nesmírnû
zajímavé, dÛkladné, zasvûcené a objektivní,
pokusíme se pﬁiblíÏit si ho nûkolika v˘Àatky.
Autorem knihy je Ian Kerschaw, profesor historie na univerzitách v Sheffieldu a
Manchesteru. Poprvé byla vydána v r.
2000 nakladatelstvím Penguin ve Velké
Británii, u nás pﬁeloÏena a publikována
zásluhou vydavatelství Argo r. 2004. Popisuje události 20. století, vznik a v˘voj
nacistického hnutí, jeho triumfálního vzestupu, rozpoutání nejkrutûj‰í války, genocidy a v‰eobecného barbarství, aÏ po jeho
konec v roce 1945, samozﬁejmû s podrobnou biografií Adolfa Hitlera. Historik
se ptá: „Jak bylo moÏné, Ïe se obãané

moderního státu stali spoluviníky genocidní
války a státem organizovaného hromadného
vraÏdûní?“ Nûkteré z odpovûdí ocitujeme.
„Do sluÏeb reÏimu se daly zatáhnout mocné
sloÏky armády, pozemková ‰lechta, ‰piãky
prÛmyslu i státního aparátu. Domnívaly
se, Ïe reÏim pﬁes nûkteré své záporné
stránky zastupuje jejich zájmy. Nûmecko
mÛÏe pﬁetrvat jedinû díky rozpínavosti,
coÏ nelze uskuteãnit bez války. Nelze se jí
vyhnout. Likvidaãní program barbarského
taÏení v Polsku pﬁekroãil Rubikon, násilí
mûlo dosud nepoznané mûﬁítko. Bylo to
cviãi‰tû, pﬁipravující budoucí neomezenou
genocidu, která nastane za sovûtského
taÏení v létû 1941. ¤ady projektantÛ na
V˘chodû pak vym˘‰lely programy pﬁestavby a pﬁesídlování cel˘ch národÛ, ochota neznala mezí. Na potlaãení Var‰avského
povstání nasadily jednotky SS 6000 sv˘ch
muÏÛ. Udály se hotové orgie násilí, jiÏ
pﬁedtím byly odpáleny tisíce bomb na
Lond˘n, Antverpy, Brusel a jiná mûsta.
Podle plánu na pﬁetvoﬁení v˘chodní
Evropy se mûlo v prÛbûhu následujících
tﬁiceti let pﬁesunout 31 milionÛ osob, hlavnû
SlovanÛ, za Ural a na západní ãást Sibiﬁe,
av‰ak první skupinou tohoto ﬁe‰ení mûli
b˘t Îidé. Spolupráce wehrmachtu s SD
a bezpeãnostní policií byla rozsáhlá a pomoc zcela ochotná. Einsatzgruppen by bez
wehrmachtu nemohly fungovat tak, jak se
jim to daﬁilo. Mnohé obyãejné nûmecké
vojáky nebylo tﬁeba dlouze pﬁesvûdãovat,
Ïe nemilosrdné vyvraÏìování ÎidÛ a partyzánÛ je správné. Drastické bylo vraÏdûní
ÎidÛ z Pobaltí. Smrtonosn˘m oddílÛm
pomáhali i litev‰tí nacionalisté. Známá je
poprava 33 771 ÎidÛ v ukrajinské rokli
Babij Jar. Teprve v ﬁíjnu 1944 vedl zoufal˘
nedostatek pracovních sil v Nûmecku
Himmlera k nasazení ÎidÛ na nucené práce
na v˘robu V 2. Úmrtnost vûzÀÛ, zvlá‰tû
Ïen, byla neobyãejnû vysoká. Pﬁes ohromn˘
teror, vyvezen˘ kdysi mezi národy porobené pod nacistick˘m jhem, Nûmecko nyní
válku prohrávalo. Ve svém posledním taÏení se reÏim choval nemilosrdnû i vÛãi
vlastnímu obyvatelstvu. Ti, kteﬁí doufali,
Ïe vyuÏijí Hitlerova kamarádství, a potom
jeho odstranûní, se doÏili (nebo také
nedoÏili) patﬁiãného pouãení.“ „Nelidské
zacházení s nepﬁáteli, ale i s miliony NûmcÛ,
bylo akceptováno aÏ do poloviny války,
a opíralo se o konsensus a spoluúãast

na v‰ech úrovních nûmecké spoleãnosti.
Rozdrobené stﬁípky mal˘ch skupin odporu
nemûly ohlas a reÏim drÏel pevnû pohromadû vazbou na vládnoucí moc a hrozbou
alternativy, ze které ‰el strach - bol‰evismu.“
Tolik nûkteré citáty z knihy o nejtragiãtûj‰ím fenoménu 20. století, které nám bylo
proÏít. Zda se najde vysvûtlení pro nadhozenou otázku, je asi také otázkou.
E. ·.

NEJEN BRUNDIBÁR
Z Brundibára se dnes uÏ pomalu stává
svûtov˘ „hit“ - hrají se v‰ak také mnohé
dal‰í skladby terezínsk˘ch i dal‰ích nacisty zakázan˘ch skladatelÛ. K v˘znamn˘m
spoleãnostem, které se soustavnû vûnují
právû tûmto autorÛm, patﬁí Musica reanimata, která letos slavila 15 let svého trvání.
Má sídlo v Berlínû a patﬁí k ní ﬁada v˘znamn˘ch osobností tamního hudebního
Ïivota. Na své koncerty, které vût‰inou realizuje v men‰ím sále berlínského krásnû
rekonstruovaného Koncertního domu
(Konzerthaus), zve mezinárodnû známé
umûlce, hudební teoretiky i pamûtníky.
Eva Herrmannová

CÍSA¤ ATLANTIDY
V KLUBU ROXY
V pondûlí 28. listopadu 2005 se po
dlouh˘ch letech v Praze opût hrála opera
CÍSA¤ ATLANTIDY, kterou Viktor
Ullmann napsal v letech 1943 a 1944
v Terezínû.
Toto mimoﬁádné dílo pﬁedvedli v praÏském experimentálním klubu Roxy na
Starém Mûstû (v Dlouhé ulici) Ïáci svûtovû proslulé berlínské Vysoké hudební
‰koly Hanse Eislera, vedení dirigentem
Christianem Frölichem a reÏisérkou Cornelií
Hegerovou. Úspûch skvûle zazpívaného
i zahraného pﬁedstavení byl velik˘ a zaslouÏen˘ - ‰koda, Ïe se hrálo pouze jednou. Pﬁedstavení by si rozhodnû zaslouÏilo
je‰tû nûjakou reprízu.
Eva Herrmannová
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TA B U
Pavel Stránsk˘
Nedávno mû zastavila mlad‰í kolegynû - prÛvodkynû se zdû‰en˘m v˘razem v oãích:
„âetla jsem vzpomínky kteréhosi pﬁeÏiv‰ího na jeho pobyt
v Terezínû a Osvûtimi - Bﬁezince a narazila jsem na vûtu, kterou
si nedovedu vysvûtlit a která staví na hlavu v‰echno, co jsem kdy
o holocausatu ãetla a vidûla v dokumentárních i hran˘ch filmech,
a co vykládám turistÛm. TotiÏ tuhle: Jídlo nebylo úplnû ‰patné
a bylo ho dost.“
„Vysvûtlení je prosté,“ zbavil jsem ji dilematu. „Autor pouÏil
nesprávné formulace. Mûla znít takto: Jídlo nebylo úplnû ‰patné
a já ho mûl dost. Byl totiÏ kuchaﬁ.“
K absurdnostem holocaustu patﬁí i to, Ïe zejména staﬁí Ïidé
z Nûmecka hledali v Terezínû v odpadcích bramborové slupky
pﬁed kuchynûmi, v nichÏ ti, kdo v nich vyvaﬁovali, nemûli úplnû
‰patné jídlo a mûli ho dost. V Osvûtimi - Bﬁezince se plouÏily
na latrínu z posledních sil kostry kolem kuchaﬁÛ svalovcÛ s tukov˘mi pol‰táﬁi pod oãima. Pokud byl v pﬁídûlu pro tuﬁínovou
polévku kus ‰lachovitého masa, nikdy neskonãil v ní. V podmínkách
vyhlazovacích táborÛ, zámûrnû utváﬁen˘ch tak, aby nutily jedny
pﬁeÏít na úkor druh˘ch, tomu ani nebylo moÏné jinak. V tûchto
podmínkách by se urãitû nena‰el nikdo, kdo by svého ‰Èastného
losu nevyuÏil k vlastnímu pﬁeÏití. Otázkou je pouze míra tohoto
vyuÏití/zneuÏití.
·ok mé kolegynû mû pﬁimûl k je‰tû intenzivnûj‰ímu pﬁem˘‰lení
o tﬁech problémov˘ch okruzích, které jsou dodnes do znaãné
míry tabuizovány z mnoha rÛzn˘ch dÛvodÛ.
Jde o:
- selhání takzvané západní demokracie s ohledem na „politiku“ a její provádûní nacistickou Tﬁetí ﬁí‰í a na samotn˘
holocaust,
- postoj a chování „árijsk˘ch“ spoluobãanÛ k ÏidÛm za holocaustu,
- úãinnou spolupráci samotn˘ch vûzÀÛ na decimaci a vyhlazování spoluvûzÀÛ.
O bezprecedentnosti „politiky“ Anglie a Francie vÛãi nacistickému Nûmecku a samotnému Hitlerovi, která mu umoÏnila zmocnit se tak snadno a bez námahy obrovského kusu Evropy a vyuÏít
jeho zbrojního a materiálního potenciálu i proti zemím, které tito
„politici“ reprezentovali, je toho dostatek známo. Ani v dobû, kdy
uÏ bylo svûtu známo „koneãné ﬁe‰ení Ïidovské otázky“ i existence plynov˘ch komor, se nezmûnil zásadnû postoj tzv. západních
demokracií.
Jak˘si pan Pickett z V˘boru americk˘ch pﬁátel (American
Friends Committee), KvakerÛ, pﬁedloÏil Kongresu Spojen˘ch státÛ
americk˘ch návrh:
„Pﬁedkládáme Vám návrh zmocnûní za urãen˘ch podmínek
a nic víc. Za tûchto podmínek se povoluje pﬁijmout do Spojen˘ch
státÛ ne víc neÏ 10.000 nûmeck˘ch dûtí nad souãasnou kvótu, a to
v kalendáﬁních letech 1939 - 1940. Îádné dítû nemÛÏe b˘t pﬁijato,
pokud je star‰í ãtrnácti let, a Ïádné dítû nemÛÏe b˘t pﬁijato, pokud
nebude uspokojiv˘m zpÛsobem zaruãeno ze strany zodpovûdn˘ch soukrom˘ch jedincÛ nebo zodpovûdn˘ch organizací, Ïe dítû
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nebude obecnû na obtíÏ. To je cel˘ návrh - udûlení pravomoci
v naléhavé záleÏitosti záchrany omezeného poãtu mlad‰ích dûtí
z Nûmecka.
Potﬁeba tohoto opatﬁení je krajnû tíÏivá. Do‰lo ke katastrofû;
nikoli k takové katastrofû, jak˘mi jsou poÏár nebo zemûtﬁesení
nebo niãivé vlny, které si vyÏádaly pomoc Ameriky ne‰ÈastníkÛm
v zahraniãí tak ãasto v minulosti, ale ke katastrofû, která hrozí
tisícÛm dûtí nejen smrtí, n˘brÏ i smrtí zaÏiva.“
Odpovûì Kongresu byla jasné „NE!“
(Erna F. Rubinstein: AFTER THE HOLOCAUST, Archon Books,
USA, 1995, ss. 60, 61)
„Ale málo zemí nabídlo vÛbec nûjakou pomoc. Evropské zemû nás nechtûly; ani JiÏní Amerika a ani Spojené státy. Imigraãní
kvóty byly tak sníÏeny, Ïe se podaﬁilo emigrovat pouze hrstce
lidí, a to jen po letech muãivého byrokratického procesu. Aby
imigranty odradily, vytvoﬁily vlády v‰ech zemí systém blokovacích hrází. Prezident Harry Truman podepsal 7. záﬁí 1946 Zákon
o vysídlencích, umoÏÀující 200.000 lidí bez domova vstoupit na
pÛdu Spojen˘ch státÛ. Zákon v‰ak zahrnoval toto ustanovení:
Musí jít o zdravé jedince. Kdo mÛÏe b˘t zdrav˘ po projití peklem?
·etﬁení bylo zdlouhavé a nesmlouvavé a trvalo léta, neÏ pﬁeÏiv‰í
dostali vstupní vízum do Ameriky. Nûkteré zemû trvaly na tom,
aby se obãané jejich zemû zaruãili, Ïe budou imigranta podporovat a Ïe nebude státu na obtíÏ. Bylo nutno získat ﬁadu potvrzení
v omezeném ãase, a i kdyÏ jste dûlali v‰echno, co se od vás vyÏadovalo, setkávali jste se s prÛtahy, ztracen˘mi Ïádostmi, a museli
jste se pou‰tût do celého procesu znovu od zaãátku.“
(Erna F. Rubinstein: AFTER THE HOLOCAUST, Archon Books,
USA, 1995, ss. 102, 103)
Shrnuto, podtrÏeno: Holocaust, ‰oa nebyl jen nejvût‰í
zloãin v dûjinách lidstva, n˘brÏ i naprosté selhání takzvané
západní demokracie.
Pﬁi cestách do Terezína se pravidelnû setkávám s otázkou, jak
se chovalo k nám pronásledovan˘m ÏidÛm civilní obyvatelstvo.
Odpovídám, Ïe stejnû jako ve v‰ech jin˘ch zemích. Nûkteﬁí
pomáhali a ukr˘vali Ïidovské dítû ãi celou rodinu, jiní kolaborovali. Ze strachu, pro nedostatek charakteru, ze zi‰tn˘ch dÛvodÛ,
z nevûdomosti, Ïe jsou druzí na ﬁadû, hned po Ïidech. Vût‰ina se
dívala stranou, kdyÏ Ïidé odcházeli z VeletrÏního paláce na nádraÏí, a postoj slepého a hluchého jim vydrÏel aÏ do konce války
a okupace. V jednotliv˘ch zemích byly rÛzné jen procentní podíly uveden˘ch projevÛ a reakcí.
K úãinné pomoci pronásledovanému „veﬁejnému nepﬁíteli“
bylo zapotﬁebí obrovské dávky odvahy a sebezapﬁení, neboÈ ‰lo
nejen o ohroÏení pﬁíslu‰ného jednotlivce, n˘brÏ i jeho ‰iroké rodiny, vãetnû dûtí. Titul „Spravedliv˘ mezi národy“ tûmto lidem
právem patﬁí, a zdá se mi, Ïe i víc úcty, neÏ se jim dosud prokazuje.
Mám osobní zku‰enost s takzvan˘mi letit˘mi „árijsk˘mi“
rodinn˘mi pﬁáteli. Moje Ïena poznala koberec, po nûmÏ jsme
ve‰li, i porcelánové figurky za sklem. Pﬁi‰li jsme nevhod.
Za uplynulá ãtyﬁi léta si na ty vûci „rodinní pﬁátelé“ zvykli a nechtûlo se jim o nû pﬁijít. S drzostí, jeÏ nemá obdoby, se nás snaÏili
pﬁimût k lítosti nad tím, co oni sami proÏívali za nacistické okupace.
„Jistota, i hrozná, je lep‰í neÏ neustálá nejistota,“ pokusili se
nás pﬁesvûdãit.
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„Vy jste vûdûli, Ïe vás ãeká smrt, ale my jsme nevûdûli, co dáme
zítra dûtem na chleba. Nemûli jsme dost co jíst a v‰echno, co si
k nám dala va‰e (manÏelãina) teta schovat, jsme museli vymûnit
za jídlo, abychom nakrmili dûti.“
Ode‰li jsme beze slova.
O anekdotách se ﬁíká, Ïe nemají autora. Pﬁedávají se vût‰inou
ústnû a mnoh˘ vypravûã cosi zlep‰í a cosi pﬁidá. Soubory anekdot
dávají dohromady sbûratelé, nikoli autoﬁi. Pﬁesto si myslím,
Ïe jednu jsem si opravdu sám vymyslel:
Konec války, osvobození.
ManÏel se vrátí veãer z práce: „Marie, mám, bohuÏel, moc
smutnou zprávu.“
„Nedûs mû! Proboha, co se stalo?“
„Ná‰ Ïid to pﬁeÏil.“
Anekdota je hyperbola. Dovede nekompromisnû vypíchnout
urãit˘ jev a poví víc neÏ dlouh˘ opis ãi popis. Zejména se jí daﬁí
ve vypjat˘ch periodách dûjin a v dobách morálního bahna.
K ãemu vede lhostejnost nad osudem bliÏních do okamÏiku,
neÏ „pﬁijdu na ﬁadu sám“, hovoﬁí v˘mluvnû struãná báseÀ nacisty
pronásledovaného nûmeckého protestanského pastora Martina
Niemöllera:
Nejdﬁív si pﬁi‰li pro socialisty,
a já se neozval neboÈ jsem nebyl socialista.
Pak si pﬁi‰li pro odboráﬁe,
a já se neozval neboÈ jsem nebyl odboráﬁ.
Pak si pﬁi‰li pro Ïidy,
a já se neozval neboÈ jsem nebyl Ïid.
Pak si pﬁi‰li pro mne a uÏ nebylo nikoho, kdo by se ozval kvÛli mnû.
NacistÛm by se nebylo nikdy podaﬁilo dovést holocaust do takové hloubky a ‰íﬁe bez pomoci desetitisícÛ a moÏná statisícÛ
pomocníkÛ z ﬁad okupovan˘ch, poroben˘ch národÛ i samotn˘ch
vûzÀÛ ÏaláﬁÛ, koncentrákÛ a vyhlazovacích táborÛ. Nûkteﬁí krutostí a sadismem pﬁedãili i samotné esesáky.
Nevím, zda b˘valí kápové a blokoví také pí‰í memoáry. Pokud
ano, cosi v nich zcela jistû chybí.
Esesáci je zámûrnû uvedli do postavení lidí s neomezenou
mocí nad Ïivotem a smrtí vymezeného poãtu spoluvûzÀÛ. Za situace,
kdy kus chleba, miska ﬁídké polévky, pár desítek metrÛ ãi minut
mohly rozhodnout, na jakou stranu oné pomyslné ãáry mezi Ïivotem a smrtí se kdo posune.
Pokud by nûkdo tvrdil, Ïe by si za situace „neomezeného
vládce“ vzal z pﬁídûlu chleba pro cel˘ blok v Osvûtimi - Bﬁezince
jen stejn˘ krajíc, jak˘ zbude na ostatní, lhal by si do kapsy.
Nikdo by v takové situaci neodolal vzít si pro sebe - a pár sv˘ch
nejbliÏ‰ích - víc. Jde spí‰ o míru pﬁirozeného sobectví, pudu
sebezáchovy a morální zábrany.
Gottové, Bílé, Jágrové a Nedvûdové mají miliony fanou‰kÛ

a fanynek. My ostatní máme jen jednoho zaruãeného fandu: sebe
sama. Pokud bychom si nefandili sami, nikdo by to za nás neudûlal. Vidíme se jinak, v lep‰ím svûtle, neÏ nás vidí ostatní. Proto
v memoárech vÏdycky cosi chybí, cosi, naã jejich autor nemÛÏe
b˘t hrd˘.
Pokud by to tam autor, b˘val˘ blokov˘, uvedl, k ãemuÏ pochopitelnû nikdy nedojde, mohla by taková vzpomínka vypadat
asi takto (s nevelkou kapkou básnické licence):
„Nejhor‰í byl dûdek Abeles. V civilu byl dost velk˘ zvíﬁe
v jedné bance. KdyÏ pﬁi‰el ke mnû do bloku, uÏ tehdy vypadal
jako z kozy duch, a za pár dní z nûho byla kostra potaÏená staﬁeckou kÛÏí. Do práce nechodil, celé dny prohekal na kavalci.
Zato ráno do nûho vjela pokaÏdé obrovská energie. Ráno co ráno
vyvolal bitku o dﬁeváky u kavalcÛ. Rychle se navlík do cizích,
protoÏe mu pﬁipadaly míÀ se‰lapané, a Ïe míÀ dﬁou, neÏ ty jeho.
Musel je samozﬁejmû vrátit skuteãnému majiteli, ale zkou‰el
tu lumpárnu znovu a znovu. KdyÏ se v poledne rozdávala ta
Ïblunda pro pár sích na bloku, pﬁedbíhal a strkal se ve frontû.
Nikdy nezapomnûl pﬁipomenout mi, Ïe chce porci pûknû odspoda.
VÏdycky jsem mu naka‰lal a stejnû tak i veãer pﬁi rozdávání krajícÛ chleba. VÏdycky chtûl patku, ale nikdy ji nedostal. Mockrát
jsem ho varoval a vyhroÏoval mu, Ïe dostane holí na holou, jestli
nedá pokoj, ale marnû. Tak k tomu do‰lo. Házel sebou jako pominutej, ale dva ho pevnû drÏeli. Nechtûl jsem, aby nûjaká rána dopadla i na kostrã, ale strefit se do toho kmínku, co mu ze zadku
zbylo, byl kum‰t. Tûch pár dní, co mu zbylo, proleÏel na kavalci
na bﬁi‰e. Jídlo mu vÏdycky nûkdo pﬁinesl, ale on uÏ je ani cel˘
nesnûd. Jen slabû naﬁíkal a kviãel jako podsvinãe, kdyÏ ho podﬁezávají. A dûlal pod sebe. V‰ichni jsme si oddychli, kdyÏ ho koneãnû odnesli. ¤íká se, Ïe nohama napﬁed, ale moÏná Ïe to bylo
hlavou, to uÏ nevím.“
I obecné vnímáme prizmatem vlastní zku‰enosti. Pokud z mé
vymy‰lené, ale od skuteãnosti nikterak odli‰né „v‰ední události“
na bloku v Osvûtimi - Bﬁezince ãtenáﬁ usoudí, Ïe mám stejnou
nenávist a totéÏ pohrdání jak pro esesáky tak pro jejich pohÛnky
z ﬁad spoluvûzÀÛ, usoudí správnû. Mûl jsem ‰tûstí, Ïe jsem
za celou dobu tﬁí a pÛl roku dostal jen jedinou ránu do obliãeje.
První mÛj dojem byl, Ïe mám pﬁeraÏen˘ nos, ale byl jen napuchl˘
a pln˘ krve. Byla to rána plochou dlanû, sprostá, sadistická, krutá,
zbyteãná a plnû úãelová. Nedal mi ji esesák, n˘brÏ Ïidovsk˘ kápo.
Chtûl ukázat vedle sebe stojícímu esesákovi, Ïe si plnû zaslouÏí
svou funkci. Rána od spoluvûznû, souvûrce bolí víc a je dvojnásob
poniÏující. Aã od ní uplynulo uÏ dvaa‰edesát let, pálí dodnes.
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CYNISMUS MASOVÉ VRAÎDY
Lukas Meissel a Thomas Rennert
(úãastníci studijní cesty organizace GEDENKDIENST do Terezína
na jaﬁe roku 2005)
Zdá se nemoÏn˘m vyjádﬁit na‰e spoleãné osobní dojmy, které
jsme nashromáÏdili v Terezínû pﬁi na‰í dubnové studijní cestû,
tûmito nûkolika ﬁádky, takÏe je tﬁeba povaÏovat tento ãlánek jen
za pokus jejich zpracování. Zachytit celou historii tohoto malého
mûsta na severozápadû âech v jediném ãlánku je nemoÏné.
Deník pﬁeÏiv‰í, následn˘ rozhovor s ní v Praze a její provázení Velkou a Malou terezínskou pevností se staly ãervenou nití
víkendu.
Za zvlá‰È pÛsobiv˘ pokládáme rozhovor s paní Roubíãkovou
o jejím Ïivotû a pﬁeÏití v terezínském ghettu. Kromû dokumentÛ
a fotografií nás dojala zejména Ïidovská hvûzda, kterou dodnes
uchovává. Napínavá byla rovnûÏ v˘mûna názorÛ s jejím synem.
Díky ãetbû deníku a vyprávûní paní Roubíãkové si dovedli
pﬁedstavit ghetto a pevnostní vûzení ti, kdo v Terezínû nikdy
nebyli. Tím pﬁekvapivûj‰í byl první dojem pﬁi pﬁíchodu do b˘valého garnizonního mûsta.
Josef II. vybudoval Terezín jakoÏto vojensk˘ opûrn˘ bod i vûzení, obávané uÏ tehdy pro svou tvrdost. I atentátník ze Sarajeva,
Gavrilo Princip, si zde odb˘val trest a zemﬁel zde. ¤ídké a dobﬁe
stﬁeÏené vchody a vysoké zdi slouÏily kdysi obranû a poté k izolaci Ïidovsk˘ch vûzÀÛ. Od 24. listopadu 1941 se stala „Velká
pevnost“ ghettem ÏidÛ a Ïidovek i tranzitním koncentraãním
táborem.
Autobus z Prahy staví na hlavním námûstí. Pﬁekvapením pro
nás byli lidé spûchající za sv˘m kaÏdodenním Ïivotem, malé dûti
hrající si se psy a staﬁí lidé vyhledávající pod stromy stín. Jen
Ïidovská hvûzda s nápisem „Jude“ na informaãní tabuli nám pﬁipomnûla b˘valé ghetto. Mátlo nás, Ïe je Terezín na rozdíl od jin˘ch památníkÛ obydlen. Kladli jsme si otázku, zda bychom sami
byli schopni v takovém místû Ïít. Jednoznaãnû na ni odpovûdût

nemÛÏeme. S ãasem lze jistû získat stále rostoucí emocionální
vzdálenost od minulosti tûchto ulic a domÛ. Zﬁejmû se vût‰ina
obyvatel i snaÏí vyrovnat se s minulostí tím, Ïe se aktivnû zúãastÀuje zachování této památky, nûkteﬁí i zastáváním ãestné funkce.
Zdánlivû vnûj‰í idyla klame i nyní ty, kteﬁí nejsou blíÏe seznámeni se zloãiny, k nimÏ zde docházelo. Není divu. V oãekávání
náv‰tûvy delegace Mezinárodního ãerveného kﬁíÏe byly „zkrá‰leny“
ghetto i Malá pevnost. Po roce pﬁíprav a „odstranûní nemocn˘ch
a star˘ch ÏidÛ a Ïidovek“ se ukázalo, Ïe „zkrá‰lování“ ani nebylo
zapotﬁebí, protoÏe se zástupci Mezinárodního ãerveného kﬁíÏe
radûji vybavovali po dlouhé hodiny s esesáky a ani je nenapadlo
nav‰tívit i Malou pevnost.
Zdánlivá idyla je ta tam, jakmile ãlovûk vstoupí do Malé
pevnosti. Rozdíl mezi ní a b˘val˘m ghettem je dán tím, Ïe Malá
pevnost odpovídá sv˘mi mal˘mi celami, stráÏními vûÏemi a místy pro apely typick˘m obrázkÛm z jin˘ch koncentraãních táborÛ.
Zaujal nás i ‰okující zpÛsob chování skupiny turistÛ, kteﬁí
utvoﬁili skupinku pod ‰ibenicí a s oãividn˘m humorem se pod
ní vzájemnû fotografovali. Byli si v‰ak zﬁejmû vûdomi své bezohlednosti k tomuto pietnímu místu, neboÈ sklopili zrak, jakmile
nás zpozorovali. Byli jsme svûdky vût‰ího poãtu podobn˘ch projevÛ. Asi právû nevinnû nyní vypadající Terezín ztûÏuje asociaci
tohoto místa s národnû socialistick˘mi zloãiny.
Ale atmosféra, kterou dodnes Terezín vyzaﬁuje, je souãasnû
bezstarostná i hrÛzná, neboÈ zdÛrazÀuje cynismus, s nímÏ se provádûlo niãení evropsk˘ch ÏidÛ a Ïidovek. Pﬁíkladem je i propagandistick˘ film, kter˘ musela dát natoãit samotná Ïidovská
samospráva. Film dokládá i nebezpeãí vnímání filmu bez znalosti
historického kontextu. Platí to i o ulicích a domech v Terezínû,
které neprozrazují svou minulost. Tím dÛleÏitûj‰í je udrÏovat
vzpomínky na obûti a zloãiny a neztrácet ze zﬁetele vztah tohoto
místa k jeho minulosti.
Zkrácen˘ pﬁeklad ãlánku DER ZYNISMUS DES MASSENMORDES
z ãasopisu GEDENKDIENST, ã. 2/2005, s. 6, VídeÀ poﬁídil
Pavel Stránsk˘.

PROGRAM NALÉHAVÉ POMOCI
Terezínská iniciativa dostala na pﬁí‰tí rok opût pﬁíslib penûz na program naléhavé pomoci. Chci vás tedy poÏádat o pomoc pﬁi
vyhledávání obûtí holocaustu, které se dostaly do hmotné tísnû. Tyto granty Claims Conference, jeÏ pocházejí z penûz od ‰v˘carsk˘ch
bank, jsou urãeny k tomu, aby nikdo, kdo utrpûl holocaustem, netrpûl v souãasnosti hmotnou nouzí.
Prosím v‰echny na‰e ãleny, aby nás upozornili na kaÏdého, o nûmÏ tu‰í, Ïe se ocitl v obtíÏné finanãní situaci, aÈ uÏ kvÛli invaliditû, drah˘m lékÛm, zdravotním pomÛckám, lékaﬁsk˘m zákrokÛm nehrazen˘m poji‰Èovnou, nutn˘m úpravám bytu, stûhování,
nákladÛm na bydlení, potraviny nebo o‰acení a podobnû. Budeme vdûãni za kaÏdé upozornûní, vÏdyÈ nemáme profesionální sociální
pracovníky, kteﬁí by mohli potﬁebné aktivnû vyhledávat. Je‰tû jednou pﬁipomínám, Ïe tato pomoc je urãena nejen ãlenÛm Terezínské
iniciativy nebo Ïidovsk˘ch obcí, ale v‰em obûtem holocaustu.
Ná‰ osmiãlenn˘ poradní v˘bor, vytvoﬁen˘ podle pﬁedpisÛ CC, posuzuje podle pravidel stanoven˘ch CC kaÏd˘ pﬁípad. Podporu
mÛÏe doporuãit kaÏdému pﬁíjemci nejv˘‰e jednou roãnû, ale její v˘‰e mÛÏe b˘t pomûrnû slu‰ná. Podle pokynÛ CC musí poradní
v˘bor také ovûﬁovat nûkteré aspekty sociální situace pﬁíjemce, jako rodinné pomûry, majetek a v˘‰i dÛchodu. Jistû jim s tím v pﬁípadû potﬁeby pomÛÏete.
Dagmar Lieblová, pﬁedsedkynû TI a Poradního v˘boru pﬁeÏiv‰ích holocaust
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VáÏení pﬁátelé,
pﬁedsednictvo Terezínské iniciativy vám velmi dûkuje za finanãní pﬁíspûvky, které jste nám poskytli na základû na‰í prosby
uveﬁejnûné v na‰em ãasopise ã. 32. Na‰e prosba mûla velk˘ ohlas.
Rozhodli jsme se, Ïe na Ïádost mnoh˘ch dárcÛ obnovíme dûkovné dopisy, kter˘mi jsme zároveÀ potvrzovali, Ïe jsme va‰e
peníze v poﬁádku obdrÏeli. Vzhledem k tomu, Ïe TI má cca 700 ãlenÛ, budou tyto dopisy zasílány prÛbûÏnû, a to za dary pﬁevy‰ující
Kã 200,-.
Dûkujeme za vá‰ pocit sounáleÏitosti s na‰ím sdruÏením a s jeho prací.
UpozorÀujeme ãleny 1. generace - drÏitele § 255/46 na znûní zákona 357/2005 sbírky o ocenûní úãastníkÛ odboje a politick˘ch vûzÀÛ.
Zákon zahrnuje dva samostatné nároky:
I. pﬁíplatek:
1. pﬁíplatek pﬁím˘m úãastníkÛm ve v˘‰i Kã 50,- za kaÏd˘ zapoãat˘ mûsíc vûznûní;
2. vdovám po drÏitel˘ch "255" ve v˘‰i Kã 25,- za kaÏd˘ zapoãat˘ mûsíc vûznûní jejich partnerÛ;
3. sirotkÛ po drÏitel˘ch "255", kteﬁí zahynuli v dobû vûznûní, Kã 20,- za kaÏd˘ zapoãat˘ mûsíc vûznûní za podmínky, Ïe v dobû
úmrtí vûzÀÛ sirotek nedosáhl 18ti let.
II. zvlá‰tní pﬁíspûvek k dÛchodu - kompenzace za láznû, dopravu a telefony:
1. pﬁím˘m úãastníkÛm ve v˘‰i Kã 2.500,- mûsíãnû;
2. vdovám po drÏitelích "255" ve v˘‰i Kã 1.250,- mûsíãnû.
Îádosti vyplÀuje úﬁad dÛchodového zabezpeãení v místû va‰eho bydli‰tû, kde vám zároveÀ odpoví na v‰echny va‰e dotazy.
Milena Procházková

Struãné v˘Àatky z ãasopisu ZEICHEN, ã. 1, bﬁezen 2005,
ãtvrtletníku vydávaného Aktion Sühnezeichen Friedensdienste a. V., Auguststrasse 80, 10117 Berlín, Nûmecko
Christina Thürmer - Rohr (profesorka psychologie na Technické univerzitû, Berlín):
DIE ENTLÜGUNG DER VERGANGENHEIT IST NOTWENDIG - DER KONFLIKT ZWISCHEN DEN OPFERN DER
DEUTSCHEN UND DEN DEUTSCHEN ALS OPFERN IST IMMER NOCH VIRULENT
(ZBAVENÍ MINULOSTI LÎÍ JE NUTNÉ - KONFLIKT MEZI OBùTMI NùMCÒ A NùMCI JAKOÎTO OBùTMI JE STÁLE
ÎIV¯)
Pod tlakem zodpovûdnosti za zloãiny nacistického reÏimu existuje v Nûmecku stále snaha nûkter˘ch lidí vcítit se do role obûtí.
Usilují o znaménko rovnosti mezi utrpením ÏidÛ v dÛsledku antisemitismu a NûmcÛ v dÛsledku pováleãného stigmatismu. Pﬁehánûjí
cílevûdomû poãet obûtí spojeneckého náletu na DráÏìany, vysídlení NûmcÛ po válce a s ním spojené excesy. V b˘valé NSR se pod heslem „Wiedergutmachung“ skr˘valo i pﬁání „opûtné morální nápravy“ vlastního „já“. V b˘valé NDR oznaãili za agresora imperialismus a odsunuli tak ve‰kerou vinu mimo vlastní stát. V roce 1970 vzal Willy Brandt na sebe oficiálnû vinu za zloãiny vÛãi ÏidÛm
a PolákÛm a oznaãil Spolkovou republiku Nûmecko za právního nástupce nacistického Nûmecka a Nûmce za národ pachatelÛ genocidy.
Stanovisko zaujímané k holocaustu se stalo samozﬁejmou souãástí demokratického postoje bez obãasn˘ch v˘jimek. V roce 1986
vzpomnûl kancléﬁ Kohl obûtí války tak, Ïe do nich zahrnul jak pﬁíslu‰níky „zbraní SS“, tak i vûznû koncentraãních táborÛ. Dnes v‰ak
- podle nûkter˘ch komentátorÛ - neurãuje „vnitﬁní svût“ NûmcÛ nic tolik jako nacistická minulost. A kultuﬁe vzpomínek na ni se dostává
i obdivu. V Jeruzalémû prohlásil prezident SRN Köhler: „Zodpovûdnost za ‰oa je souãástí nûmecké identity.“ Lze pﬁesto o ní pochybovat, pokud se projektÛm proti rasismu nedostává dostateãné podpory, a pokud spoleãnost odsouvá jednání proti neonacistÛm pouze
na politiky. Otevﬁen˘m zÛstává i problém, jak pﬁená‰et pravdu o ‰oa, jeÏ zÛstává nepochopitelnou, na pﬁí‰tí generace. Jedinou cestou
se zdá b˘t úzkostlivé zachovávání lidsk˘ch práv jako dostateãnû velkorysá a v‰eobjímající ochrana pﬁed zlem v‰eho druhu.
Dr. Burkhard Olschowski (novináﬁ a pﬁedná‰ející na Humboldtovû univerzitû, Berlín):
GEDANKEN ZUM GROSSEN ERINNERUNGSJAHR 2005
(MY·LENKY K VELKÉMU VZPOMÍNKOVÉMU ROKU 2005)
Rok 2005, kdy od konce II. svûtové války uplyne 60 let, je poslední v˘znamn˘ rok, v nûmÏ se mohou vzpomínek zúãastnit je‰tû
v relativnû vût‰ím poãtu pﬁeÏiv‰í holocaustu.
Do zdánlivû neﬁe‰itelné konkurence se dostávají znepokojivû dvû dvojice obûtí: holocaustu a gulagu, nacismu a stalinismu.
V Adenauerovû éﬁe se v b˘valé NSR pohodlnû zjednodu‰ila nepﬁíjemná minulost na diktaturu Tﬁetí ﬁí‰e a její obyvatelstvo se tak
zbavilo viny. V b˘valé NDR, jak to vyjádﬁil spisovatel, pﬁeÏiv‰í z Var‰avského ghetta, Jurek Becker: „NDR si vymyslila dûjiny, jeÏ se
neuskuteãnily - její pﬁíslu‰níci jsou nûmeãtí antifa‰isté. (. . .) Z asi deseti tisíce antifa‰istÛ v nacistickém Nûmecku jich Ïije osm milionÛ
v NDR.“
Pokud hledá uÏ politicky nerozdûlená Evropa svÛj zakladatelsk˘ m˘tus, musí v nûm najít své vzpomínkové místo i druh˘ obrovsk˘
zloãin 20. století, aniÏ by v‰ak do‰lo k podcenûní holocaustu. Pak nebude chápána vzpomínka na vûznû loty‰ského gulagu stavûna do
protikladu se vzpomínkou Francouze, kter˘ pﬁeÏil Osvûtim. Pro integraci sjednocené Evropy je nezbytn˘ vznik pocitu, Ïe bude napﬁí‰tû
uvaÏovat a jednat v kategorii „my“.
Z ãasopisu vybral a ve zkrácené verzi pﬁeloÏil
Pavel Stránsk˘
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BESEDY, SEMINÁ¤E A P¤EDNÁ·KY âLENÒ
TEREZÍNSKÉ INICIATIVY V ZAHRANIâÍ I V âESKU V ROCE 2005
(Pokraãování z minulého ãísla - viz TI ã. 32, str. 8)
Dagmar Lieblová
31. 1.-3. 2.: Erfurt
31. 1.: Regel-Schule
1. 2.: Buchenberg-Gymnasium
Königin-Luise-Gymnasium
Beseda s novináﬁi
2. 2.: Friedrich-Schiller-Realschule
7. 2.: Terezín, Heinrich-Böll-Stiftung
1. 2.: Terezín, studenti z Halifaxu v Kanadû
26. 2.: Terezín, skupina nûmeck˘ch poslancÛ SPD
3. 3.: Kutná Hora, gymnázium Jiﬁího Ortena
16. 3.: Terezín, gymnázium Svitavy
19. 3.: Praha, Tváﬁí v tváﬁ historii… (uãitelé)
25. 3.: Terezín, nûm. uãitelé
16. 4.: Terezín, nûm. a ãe‰tí studenti dûjin umûní
4. 5.: Hamburg, b˘v. KT Neuengamme
9. 5.-9. 6.: Kanada, provincie Saskatchewan
Úvod k sedmi pﬁedstavením Brundibára v Saskatoonu
Úvod k dvûma pﬁedstavením Brundibára v Reginû
Asi deset interview pro kanadskou televizi a rozhlas
Pﬁedná‰ky a besedy:
17. 5.: Základní ‰kola, Saskatoon, Kanada
24. 5.: Henry Janzen School, Regina, Kanada

26. 5.: Barfour Collegiat (stﬁední ‰kola), Regina, Kanada
Luther College (stﬁední ‰kola), Regina, Kanada
27. 5.: Soukromá katolická ‰kola, Regina, Kanada
Beseda s pûveck˘m sborem
28. 5.: Synagoga v Reginû, Kanada
2. 6.: Základní ‰kola Lawson Heights, Saskatoon, Kanada
16. 6.: Terezín, nûm. studenti z Dolního Saska
3. 8.: Terezín, skupina z Polska, Nûmecka,
Rakouska a âeska
4. 8.: Praha, star‰í Nûmci
20. 8.: Terezín, studenti ãe‰tiny ze zahraniãí
(Letní ‰kola Univerzity Karlovy)
3. 9.: Praha, nûmeãtí odboráﬁi
7. 9.: Praha, nûmeãtí studenti
26. 9.: Terezín, dívãí orchestr ze Sydney, Austrálie
13. 10.: Terezín, studenti gymnázia z Celle
18. 10.: Terezín, uãitelé z Dolního Saska
29. 10.: Praha, International Youth Forum,
nûmecko-polsko-ãeská skupina
2. 11.: Terezín, odborná ‰kola z Hamburku

P¤EHLED MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT V ROCE 2005
Pavel Stránsk˘
18. dubna 2005, pﬁesnû 60 let poté, co vy‰el z koncentraãního tábora Schwarzheide pochod smrti, pﬁijelo nûkolik pﬁeÏiv‰ích tohoto
pochodu, manÏelky a vdova po jednom z nich do Sebnitz, Kamenz a Saupsdorfu. V Seibnitz jsme mj. poloÏili vûnce na hrob nedávno
zesnulého zakladatele a dlouholetého pﬁedsedy organizace Spurensucher, Dr. Heinze Senenka. Tato náv‰tûva se shodovala ãasovû i s ukonãením zásluÏného projektu ÏákÛ stﬁedních ‰kol, obdoby na‰ich úspû‰n˘ch „Zmizel˘ch sousedÛ“. V˘sledky této akce nám byly pﬁedvedeny. Úãastníci zájezdu se vrátili 19. dubna opût do Prahy, já zÛstal v Kamenzi.
Po 9 dní jsem pﬁedná‰el o holocaustu ve ‰kolách mûst, kter˘mi jsme pro‰li pﬁi pochodu smrti.
3. kvûtna 2005 pﬁedná‰ka o holocaustu v Stanford University, Palo Alto, Kalifornie.
V dal‰ích dvou dnech pﬁedná‰ky v San Francisku: k vybran˘m ãlenÛm a funkcionáﬁÛm Ïidovsk˘ch spolkÛ a Stanford University
a k ãlenÛm Ïidovského klubu Concordia.
9. ãervna 2005 pﬁedná‰ka na stﬁední ‰kole ve Schwarzheide, kde byl ná‰ poslední koncentraãní tábor a odkud vy‰el ná‰ pochod smrti.
Od 20. do 24. ãervna 2005 pﬁedná‰ky o holocaustu ve ‰kolách (obecn˘ch i stﬁedních) v Severním Por˘ní - Vestfálsku, v Kolínû nad
R˘nem, Düsseldorfu, Krefeldu a Herne.
Od 14. do 25. listopadu jsem pﬁedná‰el o holocaustu ve ‰kolách v Braniborsku, v Neuruppinu, Wittstocku, Rheinsbergu, Fehrbelinu,
Perlebergu, Zehdenicku, Kremmenu, Wittenberge, Kyritzu a Hennigsdorfu.

V LET O·NÍM ROCE JSEM P¤EDNÁ·ELA V TùCHT O MùSTECH:
Marta Kottová
Dvakrát v gymnáziu F. X. ·aldy v Liberci, tﬁikrát v Podje‰tûdském gymnáziu, dvakrát v gymnáziu Jeron˘mova v Liberci, dvakrát
v gymnáziu v Mimoni, dvakrát v Lesní ‰kole, ve ‰kole 5. kvûtna (2 x), ve ‰kole v Harcovû, ve Vratislavicích, v uãÀovské ‰kole Letná (2 x),
v Hrádku n. Nisou, na Vysoké ‰kole pedagogické.
Dále jsem pﬁedná‰ela v rÛzn˘ch ‰kolách (obecn˘ch i stﬁedních) ve Vranovû n. Dyjí, v Hustopeãích, v Chotûboﬁi, v Nové Pace,
v Lázních Bûlohrad, v Moravsk˘ch Budûjovicích, v Praze na PraÏaãce, v Kralupech n. Vltavou, v Teplicích, ve VodÀanech, v Tﬁebíãi
a ve Svitavách.
Zúãastnila jsem se rÛzn˘ch semináﬁÛ v Terezínû, zájezdÛ ‰kol do Terezína, v Liberci jsem pﬁipravovala vernisáÏe v˘stav o koncentraãních
táborech.
S nov˘m ‰kolním rokem pokraãuji ve své pﬁedná‰kové ãinnosti. JiÏ nyní mû kontaktovala gymnázia v Plzni a Hoﬁovicích a z Roudnice.
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NA·I âLENOVÉ P¤EDNÁ·EJÍ I V BOST ONU
Eda Krása, USA
V záﬁí jsem byl pozván do základní ‰koly v malém mûsteãku nedaleko Bostonu, abych místním ÏákÛm povûdûl nûco o Ïivotû v období holocaustu. Chci zdÛraznit, Ïe zde Ïije jen velmi málo ÎidÛ. Posluchaãi byli Ïáci ãtvrt˘ch aÏ ‰est˘ch tﬁíd. Ve svém povídání jsem
se zejména soustﬁedil na Ïivot dûtí v dûtsk˘ch domovech, na tajné vyuãování a na úsilí uãitelÛ utváﬁet charakter dûtí. Vyprávûl jsem,
Ïe jen asi jedno procento dûtí válku pﬁeÏilo a po osvobození se z tûchto dûtí stali inÏen˘ﬁi, lékaﬁi a doktoﬁi.
KdyÏ jsem po 90 minutách chtûl skonãit, ne‰lo to. Dûti mûly tolik otázek, chtûly, abych mluvil o Ïivotû v Terezínû i jinde, chtûly,
abych jim vyprávûl i o svém Ïivotû po válce.
V‰echno skonãilo aÏ po tﬁech hodinách.
O t˘den pozdûji se konalo pﬁedstavení v Auditoriu Boston College, kterou vede Jezuitsk˘ ﬁád. Hudební a taneãní ‰kola pﬁedvedla
Brundibára. A opût jsem k publiku mluvil o Terezínû a o Ïivotû nejen dûtí v Evropû bûhem holocaustu.

CO JSME TAKÉ DùLALI V UPLYNULÉM ROCE
Anna Hyndráková
Obãas, asi tak jednou za semestr, jsem zvána na besedu se studenty New York University v Praze. Dﬁíve mûli vedoucí semináﬁe
zájem o zku‰enosti z vûznûní v koncentraãních táborech, pﬁi dvou posledních setkáních o Ïivot pﬁed deportací a po návratu, zpÛsob
aklimatizace na normální Ïivot, a jak adaptace probíhala. Vyprávûní sledují s velk˘m zájmem a mají nejrÛznûj‰í otázky.
UÏ nûkolik let spolupracuji s dr. Hansem Brennerem, nûmeck˘m historikem, kter˘ se zab˘vá pochody smrti v Dolním Sasku, z táborÛ, patﬁících pod Gross Rosen, jako napﬁ. Neusalz, Niesky/Brandhofen, Schlesiersee nebo Christianstadt. V 1. ãísle ãasopisu
Sächsische Heimat Blätter z r. 2005 vy‰la studie o pochodu ze Schlesiersee II., v prvním ãísle v roce 2006 vyjde studie o pochodu
z Christianstadtu. Nûkolikrát jsme se se‰li nad mapami, dokumenty a vzpomínkami s b˘val˘mi vûzeÀkynûmi Christianstadtu.
Dr. Brenner velice podrobnû mapuje denní pochody a místa, kde se transport na své cestû zastavil. Spojila jsem ho s nûkolika
úãastnicemi pochodu, Ïijícími u nás, spolu jsme sestavili (a stále doplÀujeme) seznam vûzeÀkyÀ, pﬁipravila jsem vzpomínky v Îidovském muzeu, které bylo uÏiteãné pouÏít. Studie jsou dokládány dokumenty, které autor získal v oblasti pochodu, fotografiemi míst,
jimiÏ transport procházel, stodol nebo polí, kde jsme nocovaly. Zvlá‰È zajímavé je, Ïe tak jako nás vyhledal a vyzpovídal tamní
svûdky tûchto událostí, vyfotografoval je a ve své studii uveﬁejnil v˘Àatky z jejich svûdectví. Je to tedy pohled z druhé strany,
tak jak ná‰ pochod vidûli a pamatují místní obyvatelé.
Koneãn˘m v˘sledkem jeho bádání má b˘t nûkdy v budoucnosti kniha o Christianstadtu.
Dr. H. Brenner také zorganizoval zájezd dolnosask˘ch obãanÛ, kteﬁí se chtûli seznámit s námi, které byly v jejich okolí vûznûny.
Pﬁijeli na jeden den, uspoﬁádaly jsme setkání s nimi a s nûkolika úãastnicemi pochodu, besedovaly jsme, provedly je Îidovsk˘m
muzeem a Îidovsk˘m mûstem. Pr˘ se jim to líbilo.

AKTIVITY V ROCE 2005
O své ãinnosti pí‰i poprvé, mûla jsem to udûlat uÏ dávno. Nemohu se proto omezit pouze na leto‰ní rok, musím zmínit alespoÀ
nûkteré aktivity, které pﬁedcházely a v nichÏ pokraãuji.
Od roku 1998, kdy vy‰la kniha m˘ch dûtsk˘ch kreseb z Terezína „Zeichne, was Du siehst“, díky Niedersächsischer Verein zur
Förderung von Theresienstadt, byla uspoﬁádána putovní v˘stava tûchto kreseb. V˘stav bylo uÏ bezpoãet: Göttingen, Hannover,
Hamburg, Berlín, Strausburg, DráÏìany, Pirna, Erfurt, Braunsweig, Wolfsburg, Brémy, Peine, Leehre, Salzgitter, Hildesheim,
Helmstedt, Riesa, Gifthorn, Cloppenburg, Staufen a ﬁada dal‰ích.
Expozice se uskuteãnily i ve ·v˘carsku (Zürich) a v Itálii (Capri, Miláno) a v USA (Philadelphia). Nûkdy b˘vá v˘stava spojena
s uvedením dûtské opery Brundibár. VÏdy se zúãastÀuji vernisáÏí, po nichÏ následují setkání s obãany a pﬁedev‰ím pﬁedná‰ky a besedy
na ‰kolách.
Obvykle to b˘vají tﬁi dny, dennû dvû aÏ tﬁi skupiny studentÛ a ÏákÛ. UÏ nûkolik let pﬁedná‰ím zahraniãním studentÛm - vût‰inou
z USA - v rámci v˘uky „CIEE“ na Karlovû univerzitû, studentÛm Art Institutu z Kansas City, na Mezinárodní ‰kole v Praze - Nebu‰icích,
na Gymnáziu J. Keplera - studentÛm partnerské ‰koly z Anglie, na mezinárodním festivalu „Tolerance v Terezínû“ (poﬁadatel Facing
History), na semináﬁích ãesk˘ch uãitelÛ v rámci projektu „Tváﬁí v tváﬁ historii“, na semináﬁích pro uãitele v Terezínû. Ve Vzdûlávacím
centru Îidovského muzea v Praze a v Terezínû se setkávám s ãesk˘mi i zahraniãními Ïáky a studenty. V‰echny uvedené aktivity jsem
absolvovala i letos. V poslední dobû pﬁedná‰ky doplÀuji a zpestﬁuji videoprojekcí obrázkÛ sv˘ch dûtsk˘ch kreseb z Terezína. Na Karlovû
univerzitû jsem letos pﬁedná‰ela tﬁikrát (ãerven, záﬁí, listopad). Z ãesk˘ch ‰kol se projektu zúãastnily Gymnázium v âeském Brodû
(bﬁezen) a soukromá Z· v Praze 4 (prosinec).

▼

Helga Ho‰ková
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P¤EHLED DAL·ÍCH AKCÍ HELGY HO·KOVÉ V ROCE 2005:
Pﬁedná‰ky - besedy:
- Strausburg (bﬁezen) - pﬁedná‰ka o terezínsk˘ch dûtech a jejich kresbách (poﬁadatel Sühnezeichen),
- Flossenbürg (duben) - beseda s mlad˘mi odboráﬁi pﬁi setkání b˘val˘ch vûzÀÛ, spoleãnû s Evou ·tichovou, Lisou Mikovou, Hanou
Hnátovou a Elou Hole‰ovskou,
- Lidice (duben) - semináﬁ pro uãitele Stﬁedoãeského kraje (poﬁadatel Národní ústav odborného vzdûlávání),
- Freiberg (záﬁí) - beseda s pﬁedstaviteli mûsta a setkání s obãany ke Dni otevﬁen˘ch památníkÛ „11. záﬁí - Der Tag des offenen
Denkmals“ spoleãnû s Hanou Reinerovou. Za války jsme pracovaly v tamní továrnû na letadla.
- DráÏìany (duben) - beseda s pamûtníky (poﬁadatel Brücke/Most Stiftung),
- âesk˘ rozhlas (kvûten) - rozhovor u pﬁíleÏitosti 60. v˘roãí konce 2. svûtové války.
V˘stavy:
- Lidice (duben) - souborem grafick˘ch listÛ jsem byla zastoupena na v˘stavû poﬁádané u pﬁíleÏitosti 60. v˘roãí konce 2. svûtové války
„KT Flossenbürg oãima vûznûn˘ch“.
- Znojmo (kvûten) - na základû zápisÛ z mého památníãku byla z podnûtu pedagoga Mgr. Petra Îáka uspoﬁádána v˘stava „Kamarádi
a kamarádky malé Helgy“. Autor projektu souãasnû nastudoval s dûtmi a na vernisáÏi uvedl dramatické pásmo nazvané „DûvãatÛm
ze ãtyﬁiadvacítky“. Tuto v˘stavu je moÏno zhlédnout ve v˘stavních prostorách Úﬁadu Mâ Praha 8 od listopadu 2005 do ledna 2006.
- Pedagogické muzeum v Praze (duben - kvûten) - souãástí v˘stavy „âeská ‰kola 1939 - 1945“, poﬁádané u pﬁíleÏitosti 60. v˘roãí konce
2. svûtové války, byl vystaven v˘bûr z mé umûlecké tvorby a dûtské kresby.
- DráÏìany (ﬁíjen) - v rámci DnÛ ãeské kultury (poﬁadatel âeské stﬁedisko Nadace Brücke/Most) v˘stava m˘ch dûtsk˘ch kreseb.
- Westerstede (listopad - prosinec) - dûtské kresby, prÛvodní slovo k zahájení v˘stavy 17. listopadu, následnû ãtyﬁi pﬁedná‰ky pro
studenty a beseda s mlad˘mi umûlci v galerii.
- Berlín (prosinec 2005, leden 2006) - v˘bûr z mé umûlecké tvorby v rámci Festivalu ãeské kultury v Europäische Akademie. Na
vernisáÏi pﬁednesli mÛj syn Jiﬁí Ho‰ek a vnuãka Dominika skladby pro dvû violoncella Ernsta Blocha a Davida Poppera. Následoval
doprovodn˘ komentáﬁ k vystaven˘m obrazÛm a diskuse s náv‰tûvníky v˘stavy. Dal‰í den jsem se úãastnila tiskové konference.
Moje dûtské kresby budou v dubnu 2006 souãástí projektu v˘stavy o dûtech z Terezína v Children’s Museum v USA - Old Salem,
/Severní Karolína/ pod názvem „A Child Artist in Terezin - Witness to the Holocaust“. ObdrÏela jsem jiÏ pozvání k úãasti.

P¤EDNÁ·KY A BESEDY V ROCE 2005
Evelina Merová
17. 1.: Schwalbach
24. 1.: Osnabrück
26.-29. 1.: Hamburg - Nordested
30.-3. 2.: Erfurt
10. 2.: Wiesbaden
20. 2.-24. 2.: Siegen
28. 2.: Rozhovor pro „Rundfunk“

7. 6. a 8. 6.:
16. 6.:
28. 9.-4. 10.:
2. 11.-5. 11.:

Natáãení pro Ostravskou televizi
Vzdûlávací centrum Praha - studenti z Tachova
Überlingen, 6x Brundibár; asi 12 pﬁedná‰ek
Koblenz, Volkschule - v˘roãí 11. listopadu
(Kristallnacht)
26. 11.-2. 12.: Berlin, v˘stava „Die Mädchen vom Zimmer 28“
- beseda se studenty

INFORMACE – VZKAZY – V¯ZVY – PROSBY
V minulém ãísle jsme otiskli jímavé vyprávûní jedenáctiletého Matûje Slanaﬁe o pátrání po pﬁedcích. Na oti‰tûn˘ text autor
zareagoval:
„Dobr˘ den. Mohl bych poprosit o pravidelné posílání ãasopisu Terezínská iniciativa a velmi vám dûkuji za uveﬁejnûní mého ãlánku
o mé rodinû. Díky tomu ãlánku se mi ozval pﬁíbuzn˘, kter˘ je mé babiãky vzdálen˘ bratranec, jelikoÏ jeho otec je bratranec mé prababiãky.
Velmi dûkuji. KdyÏ tak vám nûkdy napí‰u do ãasopisu prosbu, Ïe hledám jednu sestru mé praprababiãky. Je‰tû jednou velmi dûkuji
a nashledanou.“
Matûj Slanaﬁ, Pardubice
Hledám do sbírky bankovky z terezínského ghetta. Vymûním je za vybrané exponáty ze své sbírky.
Redakteur - Obmann E. R. Fisches, Gerlgasse 16, A-1030 Wien, Österreich
Na stranû 7 minulého ãísla je na zveﬁejnûné fotografii Rutka Fayon a nikoliv Genevieve Sommer. Obûma dámám se redakce za
chybnou popisku omlouvá.
VáÏení ãtenáﬁi,
oznamuji, Ïe 21. kvûtna 2006 bude v Terezínû uvedeno Verdiho Rekviem. Koncert/drama pod taktovkou autora Murry Sidlina, dûkana
‰koly hudby Katolické univerzity ve Washingtonu. Jde o upravené Verdiho Rekviem. Dramatická ãást spoãívá v tom, Ïe mezi vûtami
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hudebního díla herci pﬁedstavují Rafiho Schächtera, pﬁedsedu Ältestenratu, kritika Viktora Ullmanna, reagujícího na Rafiho rozhodnutí
provést Rekviem v Ïidovském ghettu. Na velkém plátnû je promitána ãást nacistického propagaãního filmu, kresby terezínsk˘ch malíﬁÛ
a pﬁicházející a odcházející transporty. Drama je správnû a pﬁesnû vyjádﬁen˘ popis umûleckého díla.
Mûlo se to uskuteãnit uÏ v roce 2005, v roce, do nûjÏ spadá sté v˘roãí Rafiho narozenin, ale nûjak to nevy‰lo. Tak to bude aÏ v prvnim
roce jeho druhého století.
Murry Sidlin byl dirigentem Oreganské symfonie. KdyÏ ãetl knihy o hudbû v Terezínû, zlobil se, Ïe jen jeden nebo dva odstavce
se zmínily o Rafim, kterého podle popisu posoudil jako hrdinu. Za v‰echnu jeho ãinnost v Terezínû. Rafi Ïije jen v pamûti tûch, kteﬁí
s ním zpívali, nebo mu naslouchali. Jejich ﬁady se v‰ak rychle zmen‰ují.
Pﬁedstavení bude uvedeno v rámci PraÏského jara.
Z Bostonu v‰echny ãtenáﬁe Terezínské iniciativy zdraví Eda Krása
Holocaust jako téma diplomov˘ch prací
V Nûmecké spolkové republice, kde k maturitám patﬁí i vypracování písemné diplomové práce, bude mezi volitelná témata patﬁit
také holocaust. Zasadila se o to profesorka Dr. phil. Margit Nagorsniková, která se jiÏ ﬁadu let s nûkter˘mi sv˘mi Ïáky v hodinách
dûjepisu tématem holocaustu zab˘vá.
Zvolení tohoto tématu je dobrovolné, je v‰ak o nû znaãn˘ zájem.
Eva Herrmannová
Touha bez návratu je název v˘stavy fotografií ing. Jindﬁicha Rimpela uspoﬁádaná k 100. v˘roãí jeho narození.
Autor fotografií se narodil v Ïidovské rodinû v Ostravû a jako jedin˘ z rodiny pﬁeÏil v‰echny strasti, poãínaje Terezínem, Wulkovem
a dal‰ími koncentráky. Ve fotografické tvorbû po osvobození se vûnoval zejména Praze, krajináﬁské fotografii a ﬁece Vltavû, o níÏ
pﬁipravoval knihu. V roce 1969 ode‰el s manÏelkou za dûtmi do Brém, kde v roce 1979 zemﬁel.
V˘stava se koná v Jindﬁi‰ské vûÏi od 10. bﬁezna do 10. dubna 2006. Na v˘stavu v‰echny ãleny TI srdeãnû zve
Vûra Harmsová-Rimplová
Je‰tû k Stolpersteine
Ve 29. ãísle ãasopisu Terezínská iniciativa zajímavû popisuje na str. 10 Pavel Stránsk˘ projekt Stolpersteine. Je v nûm v‰ak, alespoÀ
podle mého názoru, jedna podstatná chyba: Kameny nevûnují pouze potomci obûtí holocaustu, ale i úplnû cizí nûmeãtí obãané, kteﬁí
tímto zpÛsobem chtûjí uctít a vzpomenout na b˘valé sousedy a spoluobãany. Zájem je tak velk˘, Ïe v˘tvarník Gunter Demnig nestaãí
objednávky sám zpracovat.
Poslední kameny v Brémách, kde Ïiji, zhotovili podle jeho návrhu studenti umûlecké ‰koly. PoloÏení kamenÛ je vÏdy spojeno
se vzpomínkovou slavností a jsou k tomu pozváni, je-li to moÏné, potomci obûtí.
Vûra Harmsová-Rimplová, Brémy, vera-dirk.harms@t-online.de
Prosím pamûtníky, pﬁípadnû dal‰í osoby o doplnûní informací o mé matce Kamile Rosenbaumové (Ronové), o jak˘koli písemn˘
ãi fotografick˘ materiál nebo osobní vzpomínky ze v‰ech míst jejího pobytu, vãetnû období pﬁed válkou, i ze v‰ech oblastí jejího pÛsobení.
Narodila se 28.8.1908 ve Vídni, pﬁed deportací Ïila v obci Peruci v kladenském okrese.
Do Terezína byla deportována transportem Y 22. 2. 1942, do Osvûtimi Et 23. 10. 1944 a poté do Oederanu. Na jaﬁe 1945 se
evakuaãním transportem vrátila do Terezína. Po válce Ïila v Praze.
Kamila byla profesionální taneãnicí, v Terezínû pÛsobila jako vychovatelka mládeÏe, zpoãátku v Hambursk˘ch kasárnách, pozdûji
v domovû L 410. Aktivnû se úãastnila terezínského kulturního Ïivota, pÛsobila jako choreografka i taneãnice, zejména v kabaretech
Karla ·venka. Svou choreografií pﬁispûla k terezínskému nastudování dûtské opery Brundibár.
S povdûkem uvítám také ve‰keré informaci o svém otci (za nûhoÏ se Kamila po válce provdala), ing. Oto Hugo Guthovi, nar. 7. 6. 1905.
Do Terezína byl deportován transportem J 4. 12. 1941, 1. 10. 1944 do Osvûtimi, kde byl osvobozen.
A také o své tetû Hanû Guthové, narozené 22. 10. 1912. Ta byla 31. 10. 1941 deportována do LodÏe, kde se zﬁejmû provdala
za dr. Kamila Fischera (1897, do LodÏe transp. B). Bydleli v bytû ã. 12 v Rauch Gasse 16. Zemﬁela v LodÏi 31. 3. 1943. Kamil Fischer
byl z LodÏe deportován v bﬁeznu 1942, zemﬁel 7. 12. 1944.
KáÈa Rys, 121 Staverton Road, Reading, Bergs. R62 7JZ, Velká Británie, e-mail: katerys@hotmail.com
Zab˘vám se jiÏ nûkolik let odborn˘m zpracováním kulturního Ïivota v Terezínû a prosím pamûtníky, pﬁípadnû dal‰í informované
osoby o pomoc zapÛjãením písemn˘ch ãi jin˘ch vûcn˘ch materiálÛ, které terezínsk˘ kulturní Ïivot dokumentují. Budu vdûãná
i v‰em pamûtníkÛm, s nimiÏ jsem je‰tû nenavázala spojení, o sdûlení jejich zku‰eností.
Lisa Peschel, Fulbright Commission, Táboritská 23, 130 00 Praha 3, tel.: 222 718 452, 222 729 987, fax: 222 729 868
Zab˘vám se v souãasnosti osudem du‰evnû chor˘ch Ïidovsk˘ch pacientÛ z protektorátu, kteﬁí skonãili ve své drtivé vût‰inû v terezínské kavalírce a pozdûji v transportech na v˘chod (dle mého dosavadního v˘zkumu pﬁedev‰ím v Malém Trostinci). Rád bych ãleny
Terezínské iniciativy poÏádal o pomoc pﬁi svém pátrání a sbírání vzpomínek i na tyto obûti. Kdo mi mÛÏete pomoci, prosím, napi‰te:
Mgr. Tomá‰ Fedoroviã, Památník Terezín, Principova alej 304, 411 55, Terezín, fedorovic@pamatnik-terezin.cz
Z dopisu pﬁedsedkyni TI: . . . dûkuji mnohokrát va‰im spolupracovníkÛm za velkorys˘ dar. Dovedu si pﬁedstavit jaké máte potíÏe se
shánûním grantu na takové úãely a váÏím si va‰í nezi‰tné práce a pomoci na‰im ãlenÛm. Velice jste mi pomohli.
Hana Eichlerová, Cheb
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V·ECHNY VÁS SRDEâNù ZVEME
NA SNùM

TEREZÍNSKÉ INICIATIVY,

kter˘ se koná ve ãtvrtek 6. dubna 2006 v Praze
V NÁRODNÍM DOMù NA VINOHRADECH.
Snûm bude zahájen v 10.00 hodin, prezence od 9.15 hodin.
Program snûmu:
Zpráva o ãinnosti pﬁedsednictva TI
Zpráva o hospodaﬁení
Zpráva o ãinnosti revizní komise
Diskuse
Usnesení
Tû‰íme se na Va‰i úãast

Prosíme ãtenáﬁe ãasopisu o pomoc:
Na chomutovském gymnáziu mapujeme osudy Ïidovsk˘ch obyvatel na‰eho mûsta, a proto bychom pﬁivítali jakoukoliv vzpomínku,
materiál …prostû v‰e, co by pﬁipomnûlo „ponûkud“ pozapomenuté osudy lidí, kteﬁí Ïili pﬁed válkou v na‰em mûstû a pro‰li Terezínem,
Osvûtimí ãi jin˘m koncentraãním táborem, a zpravidla po nich nezÛstaly Ïádné stopy. Zajímala by nás pﬁedev‰ím tato jména, ale rádi
uvítáme jakékoliv informace (i ty, Ïe se m˘líme) a budeme vdûãní i za jakoukoliv „maliãkost“ o tûch, kteﬁí kdysi Ïili v Chomutovû
nebo jeho okolí.
ABELESOVI - Emil (nar. 1886), Antonia (nar.1893), pozdûji bydleli na adrese: Praha 2, Sokolská 64, v ﬁíjnu 1941 ode‰li patrnû
transportem B do LodÏe.
BERGEROVI - Paula (nar. 1897), dcera Ruth (nar. 1919), pozdûji Holice I/67 u Pardubic. V Terezínû od 1942, do Osvûtimi 1943.
FUCHSOVÁ - Franziska, pozdûji Podûbrady, Bene‰ova 29.
FÜRTHOVÁ - Adelheid (nar. 1869), pozdûji Brno, Vranovská ulice 1, zemﬁela 1942 v Terezínû.
KANNOVI - Josef (nar. 1858), Klára (nar.1880), pozdûji Praha 7, Zelená 2, v Terezínû od ãervence 1942.
KLEPETÁ¤OVÁ Julie ( nar.1892), pozdûji Praha 8, Na Sutvách (?) 583, do Terezína 1942, do Osvûtimi 1943.
KOHN Ernest (Arno‰t) (nar. 1903), pozdûji Holubice 1, Vy‰kov na Moravû, do Terezína 1942, poté Baranoviãi.
KORNEROVI Julius (nar. 1883), Olga (nar.1891), pozdûji âáslav, Formíkova 174, do Terezína 1942,
kde on zemﬁel, ona 1944 do Osvûtimi.
LÖWY Charlotta (Lotte) - nar. 1887, pozdûji Praha 7, Bubenská 19/II b, do Terezína 1943, do Osvûtimi 1944.
MUDr. POKORNÁ Lilly, pozdûji patrnû Praha, odkud 1942 do Terezína, pﬁeÏila, po roce 1948 (?) emigrovala.
SAMISCHOVI - Rudolf (nar. 1881), Alice (nar.1894), pozdûji Praha 7, U Vozovky 4, odkud 1942 do Raasiky.
SCHLEISNEROVI - Leopold (nar. 27.11.1886) a jeho Ïena Frieda, jejich dûti Walter (1922), Pavel (1926), pozdûji Beroun 2,
Mûstská Hora 336, Palacká 26, do Terezína z Kladna 1942.
SCHMOLKOVÁ Leontine ( nar. 1888), pozdûji Bﬁezina u Hoﬁepníku, Pacov, do Terezína 1942, do Osvûtimi 1943.
SPITZEROVÁ Marietta (nar. 1909), pozdûji Praha 7, Strojnická, do Terezína 1942, stejn˘ rok do Osvûtimi.
STOCKHAMMEROVI - Abraham (nar. 1899), Ester (nar. 1899), pozdûji Slan˘ 213, patrnû synové Erik,
Zikmund, do Terezína 1942, stejn˘ rok do Osvûtimi.
WEIL Richard, pozdûji Praha 12, Bûlehradská 71 b.
MUDr. WEIL Robert, (nar. 1905), Zdenka (nar.1914), pozdûji Praha, 1943 do Terezína, stejn˘ rok do Osvûtimi.
Nûkteré údaje se nám nepodaﬁilo úplnû ovûﬁit, mohou b˘t tedy mylné, zejména mÛÏe dojít ke shodû jmen pﬁi hledání údajÛ v Terezínské
pamûtní knize. Za v‰echny zprávy pﬁedem dûkujeme.
Za semináﬁ studentÛ Gymnázia v Chomutovû Josef Märc, cram@volny.cz, marc@gymcv.cz
telefon do ‰koly: 474 624 140 - 43 (kromû pondûlí), domÛ: 474 628 103 (veãer), mobil: 607 981 486
Josef Märc, Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, 430 11 Chomutov
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