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ZÁ·TITZÁ·TITAA
Projev pfiedsedy Senátu PâR Pfiemysla Sobotky na slavnostním
shromáÏdûní u pfiíleÏitosti Dne památky obûtí holocaustu
a pfiedcházení zloãinÛm proti lidskosti.
Senát, Rytífisk˘ sál, 27. ledna 2006.

Se‰li jsme se zde v Senátu Parlamentu âeské republiky,

abychom si pfiipomnûli datum 27. ledna, které se stalo jiÏ pfied

mnoha lety pietním dnem obûtí holocaustu a politick˘ch vûzÀÛ

druhé svûtové války, kdy za základ tohoto v˘roãí bylo vzato

datum osvobození nacistického vyhlazovacího koncentraãního

tábora Osvûtim.

Tato hrÛzná továrna na smrt je po desítky let místem, které

nav‰tûvují lidé z celého svûta, aby s pohnutím vidûli, k jak˘m

obludn˘m zloãinÛm mohou ãlovûka dovést nenávistné ideologie

typu nacismu a antisemitismu. I v na‰í vlasti mÛÏeme nav‰tívit

místa, která jsou hofik˘m mementem této smutné historie.

KaÏd˘ normální a jen trochu historie znal˘ ãlovûk stojí zdrcen

v Terezínû u památníku obûtí holocaustu pfied terezínskou Malou

pevností. KaÏd˘m slu‰n˘m a soudn˘m ãlovûkem otfiese náv‰tûva

praÏské Pinkasovy synagogy, kdyÏ prochází kolem desetitisícÛ

jmen ãesk˘ch a moravsk˘ch ÎidÛ, ktefií se stali, stejnû jako miliony

jejich bratfií a sester po celé Evropû obûtí nacistického fanatismu.

S pohnutím musím myslet na tyto obûtí a s úctou potom stát zde

pfied tûmi z vás, ktefií tímto peklem pro‰li a jsou dodnes Ïivou

v˘zvou pro to, abychom k temn˘m kapitolám na‰í evropské

historie nebyli lhostejní.

KdyÏ konãila druhá svûtová válka, sliboval si cel˘ civilizovan˘

svût, Ïe jiÏ nikdy nedopustí, aby se nûco tak stra‰ného jako holo-

caust opakovalo. Proto mûlo a stále má smysl si hrÛzy holocaustu

pfiipomínat, pfiestoÏe zprvu málokdo pochyboval, Ïe bude moÏné

ve stínu milionÛ mrtv˘ch holocaust v budoucnosti jak˘mkoliv

zpÛsobem znevaÏovat.

Nemohu proto v Ïádném pfiípadû souhlasit s bagatelizováním

holocaustu, kdyÏ se dává do jedné roviny utrpení ÎidÛ za druhé

svûtové války s pováleãn˘m odsunem NûmcÛ z ãeského pohraniãí.

Tyto události jsou nesrovnatelné, zakr˘vají historické souvislosti,

smû‰ují pfiíãiny s následky, a ve sv˘ch dÛsledcích v zájmu

krátkozrak˘ch politick˘ch cílÛ nevkusnû zneuÏívají památku

obûtí holocaustu.

BohuÏel existují i nebezpeãnûj‰í jevy. Primitivní zlostn˘

antisemitismus opût Ïiví rasistické pfiedsudky napfiíã tímto svûtem

od Teheránu aÏ po sotva zletilé skinheady v Praze, DráÏìanech

ãi Lond˘nû. Tato zá‰È vede stále ãastûji k extremistick˘m

projevÛm a cynickému popírání historie holocaustu. Dnes se

ov‰em tito lidé ne‰títí dovolávat se svobody slova, aãkoliv sami

by ji v pfiípadû své vlády nikdy nedopfiáli druh˘m. V tom jsou si

vyznavaãi totalitních ideologií od nacistÛ aÏ tfieba po komunisty

úÏasnû podobní.

Nezb˘vá, neÏ opût burcovat v‰echny slu‰né lidi k aktivnímu

odporu proti v‰em formám zla a demagogie, které se staví proti

základním principÛm humanismu a demokracie. I z mal˘ch

a zdánlivû marginálních projevÛ obhroublosti a netolerance k názo-

rÛm a Ïivotu druh˘ch mÛÏe vyrÛst zlo do katastrofálních rozmûrÛ.

Mûjme to proto vÏdy na pamûti.
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27. LEDEN - DEN PAMÁTKY OBùTÍ HOLOCAUSTU
A P¤EDCHÁZENÍ ZLOâINÒM PROTI LIDSKOSTI
Dne 27. ledna t.r. se poprvé od uzákonûní Dne památky obûtí holocaustu a pfiedcházení zloãinÛm proti lidskosti se‰lo v budovû

Senátu PâR slavnostní shromáÏdûní k uctûní tohoto v˘znamného dne.    

Pfiítomné b˘valé vûznû pozdravili pfiedstavitelé ministerstev kultury, obrany a zahraniãí, Federace Ïidovsk˘ch náboÏensk˘ch

obcí, Îidovské obce v Praze a dal‰ích organizací. Senátofii pfieru‰ili svá jednání a pfii‰li mezi pozvané do Rytífiského sálu. 

Hlavní projevy pfiednesli pfiedseda Senátu Pfiemysl Sobotka a jeho místopfiedseda Petr Pithart. 

Následovala vystoupení b˘val˘ch vûzÀÛ Roberta Bartka a Anny Hyndrákové, která zaujala sv˘m neobyãejnû pÛsobiv˘m vyprá-

vûním. Romské obûti holocaustu pfiipomnûl jejich zástupce âenûk RÛÏiãka. 

Pfiítomní také pozornû vyslechli moudrá slova senátora kníÏete Karla Schwarzenberga. 

Slavnostní zasedání bylo zakonãeno koncertem znám˘ch umûlcÛ Jifiího Ho‰ka a jeho dcery Dominiky. 

Foto: archiv Senátu PâR
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▼

PROJEV PETRA PITHARTA,
1. místopfiedsedy Senátu PâR

Se‰li jsme se tu dnes v tomto sále potfietí: teprve podruhé

za dobu, kdy je uÏ i v ãesk˘ch kalendáfiích 27. leden oznaãen jako

„V̆ znamn˘ den: Den památky obûtí holocaustu a pfiedcházení

zloãinÛm proti lidskosti“. 

O ãem to svûdãí? Proã aÏ po tolika desetiletích pocítili lidé,

a to nejen u nás, potfiebu pfiipomínat si den, kdy byl pfied jedena-

‰edesáti lety osvobozen vyhlazovací tábor Osvûtim, také oficiálnû? 

Není to jen proto, Ïe pfiirozenû ub˘vá lidí, ktefií pfieÏili holo-

caust, a Ïe tedy Ïivé vzpomínky vybledají. Naopak, o holocaustu

se v posledních letech mluví ãastûji neÏ dfiíve. Mluví a pí‰e se

v‰ak o tomto nejhlub‰ím pádu lidskosti ãastûji proto, Ïe v‰ude

na svûtû pfiib˘vá také hlasÛ, které zpochybÀují ãi popírají, Ïe se

stalo, co se stalo. Hnutí popíraãÛ holocaustu nabírá na síle. Nejen

v cizích zemích, ale i u nás. Populární  pseudohistorik David

Irving  je v rakouském vazebním vûzení, ale broÏuru Osvûtim -
fakta versus fikce, kterou  sepsal jist˘ Rudolf Seidl,  rozesílá  po

na‰ich ‰kolách jak˘si zdej‰í Národní vzdûlávací institut. Seznam

jmen tzv. historick˘ch revizionistÛ doma i ve svûtû by byl velmi

dlouh˘, letos jistû mnohem del‰í neÏ pfied deseti lety. 

Pozor, revizionistÛm nejde o jiná fakta, tfieba o to, Ïe zavraÏ-

dûn˘ch bylo ménû. Jde jim o to, aby mohli tvrdit, Ïe holocaust

si Îidé zlovolnû vymysleli. Îe nejsou obûÈmi nacionálního socia-

lismu, naopak, Ïe oni jsou vinni za následky druhé svûtové války.

Opût chtûjí dokázat, Ïe za v‰ím je nikoli omyl, dejme tomu pfiehá-

nûní, ale celosvûtové spiknutí ÎidÛ. Tento tzv. revizionismus

nemá s historiografií nic spoleãného, je to opût star˘ antisemitis-

mus, jakkoli se dnes tváfií vûdecky. Protokoly siónsk˘ch mudrcÛ
v nejnovûj‰ím balení. Cílem nenávisti jsou stále  ménû ãasto jed-

notliví Îidé a stále ãastûji nûco jako „kolektivní Îid“, stát Izrael.

Îidovsk˘ stát. 

A mnozí lidé dnes, zejména frustrovaní  a dezorientovaní lidé,

a takov˘ch, díky povrchním médiím pfiib˘vá, chtûjí sly‰et o spik-

nutích, o tom, Ïe v‰echno je jinak, Ïe v‰ím h˘bou za scénou spik-

lenci. Îe oni, tedy pouzí diváci, kibicové, ktefií nehnou prstem,

dûlají jen dobfie, kdyÏ pro nic ani proti niãemu nehnou prstem

a jen kibicují, protoÏe v‰echno je pfiece domluveno, prodáno, zra-

zeno uÏ  dávno pfiedem. Takoví lidé naslouchají i mnoha jin˘m

nesmyslÛm, na pováÏenou v‰ak je, Ïe spiknutí právû ÎidÛ je pro

nû nûco povûdomého, co v‰ichni tak nûjak uÏ znají, nûco, co tu uÏ

bylo, a není tedy pfiece moÏné, aby na tom nebyl aspoÀ kus pravdy. 

VÏdycky se u pfiíleÏitostí, jako je tato, fiíkávalo: aby se uÏ ni-

kdy nemohlo opakovat. A myslí se pfiitom, Ïe se to urãitû opa-

kovat uÏ nebude, nemÛÏe, ale Ïe se to slu‰í fiíci. Dnes musíme

mluvit mnohem hlasitûji, protoÏe víme, Ïe genocidy se opakovat

mohou. Víme to, protoÏe se totiÏ opakují. Lhostejno, v jakém roz-

sahu. Na genocidû je podstatn˘ cíl: tak ãi onak je tím cílem

koneãné fie‰ení. Jednou provÏdy a v‰ichni, do jednoho. Na Balkánû

se docela nedávno dotkly genocidy znovu i na‰eho svûtadílu.

Ano, dnes musíme fiíci, Ïe genocidy se mohou docela dobfie

opakovat. Nestaãí proto jen vyjádfiit pfiání, aby se neopakovaly.

Mezinárodní soud v Haagu nesoudí za obyãejné vraÏdy. 

Máme v‰ak i dÛvody k nadûji:  Evropané koneãnû, po poslední

válce, po nacismu, po gulagu a po genocidách na Balkánû, pocho-

pili dvû dÛleÏité vûci: Ïe i nemyslitelné mÛÏe nûkdo znovu

vym˘‰let a pfiedev‰ím jiní mohou uskuteãÀovat, nejen s nenávistí,

ale tfieba i jen s lhostejností loajálního, pilného úfiedníka.  Pocho-

pili také,  Ïe nûco takového mÛÏe b˘t uskuteãnûno nejspí‰e právû

tehdy, kdyÏ lidé si zaãnou b˘t pfiíli‰ jisti sami sebou, svou

lidskostí. 

Od jisté doby tedy Evropané nemají o sobû bÛhvíjak vysoké

mínûní, vûdí, Ïe mohou selhat, omluvit si jakoukoli lhostejnost,

uvûfiit i zloãincÛm, nechat se svést.  ProtoÏe uÏ selhali, protoÏe

uÏ uvûfiili, protoÏe uÏ byli lhostejní, kdyÏ mûli jednat, protoÏe se

uÏ nechali svést. 

Vûfiím, Ïe Evropané navíc je‰tû vûdí i to, Ïe právû ty nejcen-

nûj‰í a nejkfiehãí hodnoty, demokracie a lidská svoboda,  jsou buì

pro v‰echny, anebo pro nikoho. Rozdíl v tom, kdy je ztratí první

z nás a kdy ten poslední,  je rozdílem jen v ãase. A ten je krat‰í,

neÏ jsme tu‰ili. První jdou na fiadu nepfiátelé státu, vlasti, národa,

rasy a tfiídy, na kter˘ch se shodne vût‰ina, nakonec jde o krk

ãi alespoÀ o svobodu i vût‰inû té vût‰iny. Ukázalo se tak nad

slunce jasnû, Ïe to, co je nejkfiehãí, ãeho je vÏdycky nedostatek,

je tedy ke v‰emu je‰tû nedûlitelné. Nelze je pûstovat pro jedny

a nedopfiát je druh˘m, v‰em. Ukázalo se, Ïe mnozí Evropané

ve jménu nejvzne‰enûj‰ích ideálÛ právû toto po‰etile dûlali a od

jisté doby i z tohoto dÛvodu o sobû nemají pfiíli‰ vysoké mínûní. 

Evropané tak o sobû ztratili iluze, které by moÏná nikdy

nemûli, kdyby nemûli za sebou vûk sebezboÏÀujícího py‰ného

rozumu a pfiitom potlaãeného citu, umlãeného srdce - myslím 18.

a 19. století.  Dnes ztratili poslední pocity nevinnosti. A je dobfie,

Ïe je ztratili. Kolektivní pocit nevinnosti je totiÏ velmi nebezpeãn˘

pocit: nechrání nás pfied námi samotn˘mi. Dává nám právo dûlat

jin˘m, co bychom  si jinak z opatrnosti nedovolili. 

Skeptická Evropa neztratila vÛli k obranû, ale není uÏ ochotna

‰ífiit po svûtû dobro silou, protoÏe ví, jak takové sebelépe my‰lené

mise, napfiíklad kolonialistické, skonãily.

I my jsme v tomto smyslu uÏ Evropané. Vzpomenu tu na tryz-

nu v Terezínû v roce 1998, kdy jsem tam spolu s moÏná tehdy

pfiekvapen˘mi úãastníky sly‰el z ústa zemského rabína Karola

Sidona moÏná více slov o Romech neÏ o Îidech. Tato slova

byla  v˘razem tohoto poznání, této evropské moudrosti, pozdní,

ale pfiece, která uÏ ví o nedûlitelnosti lidské svobody, lidsk˘ch

práv. Pfiesto jsme dnes svûdky zpochybÀování romského holo-

caustu také u nás. Spor o to, zda tábor v Letech byl „koncentraãní“

ãi jen „sbûrn˘“, kdyÏ pro mnohé konãil v Osvûtimi a pro 241 dûtí

u zdi hfibitova v Miroticích,  je nejen mimofiádnû nechutn˘m

sporem, ale vrací nás o desítky let zpátky.

Úãinnou hráz proti popíraãÛm koneãn˘ch fie‰ení nepostaví

Foto: Milan Kalina
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soud s Irvingem ve Vídni ãi soudy kdekoli jinde, nepostaví ji totiÏ

zákazy a tresty, i kdyÏ jsou asi nutné. Musíme se co moÏná

v‰ichni lidé dobré vÛle postavit na obranu kaÏdé pohrdané ãi po-

dezfiívané men‰iny, nejenom kdyÏ jde o jejich bytí ãi nebytí,

ale i kdyÏ jde o ta jejich práva, která nárokujeme pro sebe jako

pro vût‰inu. 

Poslední, nejdÛleÏitûj‰í  pouãení z moderních dûjin nám pfiece

fiíká, Ïe osud pfiíslu‰níkÛ i tûch nejménû váÏen˘ch men‰in, je-li

s  jednotlivci  z nich zacházeno pau‰álnû právû jako s pfiíslu‰níky

men‰in,  pfiedjímá i osud pfiíslu‰níkÛ vût‰iny. KaÏdá vût‰ina je vût-

‰inou jen z jednoho urãitého hlediska; z jin˘ch hledisek se skládá

zase jen z men‰in. V‰ichni, kaÏd˘ z nás, patfiíme k nûjaké men‰inû,

jen si to ãasto uvûdomíme, aÏ kdyÏ je pozdû, aÏ tehdy, kdyÏ se

ocitneme v tísni. Bohorovnost „nás, kter˘ch je pfiece vût‰ina“, jak

se fiíká, je spolehlivou cestou do pekel. Kdo toto pouãení pfieslechl,

nepochopil nic, a pracuje nevûdomky i na svém poníÏení, i na své

diskriminaci, i na svém utrpení.

U toho dnes skonãím, uprostfied dne‰ních sporÛ. Ve jménu ‰esti

milionÛ ÎidÛ, statisícÛ RomÛ a homosexuálÛ, zavraÏdûn˘ch

v Osvûtimi a nejen v ní. 

Za rok na shledanou. Do té doby v‰ak nesmíme mlãet. 

VZPOMÍNAVZPOMÍNATT NESTNESTAâÍAâÍ
Vzpomínkov˘ veãer ke Dni památky obûtí
holocaustu ve ·panûlské synagoze,
26. 1. 2006. 

Projev pfiednesla Michaela Vidláková.

Zítra bude 27. ledna. Toto datum je za-

psáno v kalendáfii mnoha zemí jako den

památky obûtí holocaustu. Toho dne v r. 1945

sovûtská armáda vstoupila do Osvûtimi.

B˘valí vûzÀové ale stejnû radûji toto místo

naz˘vají jinak, protoÏe Osvûtim - to bylo

kdysi obyãejné polské mûsteãko a v nûm

vcelku  pokojnû Ïil i znaãn˘ podíl Ïidov-

sk˘ch obyvatel. Teprve nacisti tam  zfiídili

koncentraãní a vyhlazovací tábor s neko-

neãn˘mi fiadami barákÛ a s plynov˘mi

komorami - to místo hrÛzy a smrti jménem

Auschwitz. Ano, tento  tábor byl 27. ledna

osvobozen. JenÏe osvobozením Ausch-
witzu holocaust je‰tû zdaleka neskonãil.
Z b˘val˘ch desítek tisíc vûzÀÛ tam totiÏ

v té chvíli zbyla ani ne desetina. Ostatní

byli  je‰tû i v posledních dnech pfied blíÏí-

cím se osvobozením z tábora evakuováni.

Sly‰ela jsem o tûchto údûsn˘ch záÏitcích

vyprávût ãlovûka, kter˘ tím pro‰el, a neu-

mím si ani pfiedstavit, jak vÛbec bylo moÏné

zÛstat naÏivu. Tisíce vyãerpan˘ch muÏÛ

a Ïen hnali 3 dny pû‰ky na 65 kilometrÛ

vzdálené nádraÏí, v krut˘ch mrazech, bez

jídla, bez pití, ve vûzeÀsk˘ch hadrech,

místo bot ãasto jen v dfievácích, noci trávi-

li schouleni k sobû venku na snûhu. Mnozí

zmrzli nebo byli cestou zastfieleni, kdyÏ uÏ

nemohli jít dál. Vûznû, ktefií tyto pochody

smrti pfieÏili, pak odvezli do rÛzn˘ch kon-

centraãních táborÛ v Nûmecku a Rakousku

a ãekaly je dal‰í 4 dlouhé mûsíce útrap,

kdy je‰tû mnoho z  nich  zahynulo. 

Proã tedy teì pfiipomínáme právû

osvobození Auschwitzu, kdyÏ se t˘kalo

jen tak malé ãásti vûzÀÛ? Mimo jiné i proto,

Ïe v dne‰ní dobû, více neÏ 60 let poté, se

objevují nové a nové knihy, letáky a pro-

slovy, které popírají holocaust a zejména

vyhlazovací úlohu Auschwitzu. Pseudo-

vûdci a lÏihistorikové vym˘‰lejí argumenty,

které zdánlivû dokazují nemoÏnost takto

masového vyhlazování, jeho technickou

neproveditelnost, Ïe pr˘ krematoria ne-

mohla spálit tolik tûl, Cyklon B byl pr˘
uÏíván jen na hubení hmyzu, úbytek 6

milionÛ ÎidÛ, ktefií chybûjí v poãtech oby-

vatel Evropy, se pr˘ objevuje v pfiírÛstku

obyvatelstva jin˘ch ãástí svûta atd. Pfii-

znám se, Ïe tyto knihy jsem sama neãetla,

nemám sílu to ãíst. Staãilo mi pár letákÛ.

KaÏdé pomy‰lení na holocaust bolí, ale

tohleto ãíst je pfiímo dusiv˘ pocit. Je mi,

jako by v‰echny ty mrtvé, které tenkrát

zavraÏdili, dnes touhle obludnou lÏí znovu

je‰tû uráÏeli a poniÏovali. Proto „stûÏejní

díla“ popírající holocaust znám jen z do-

slechu. 

Zato znám dost  lidí, ktefií  mají na

pfiedloktí vytetováno modravé ãíslo z Aus-

chwitzu a ktefií vidûli, jak pohyb esesákovy

ruky poslal jejich nejbliÏ‰í na cestu do plynu,

lidí, ktefií dennû d˘chali koufi krematorií,

sly‰ela jsem vzpomínky ãlenÛ  Sonderko-

manda, ktefií museli likvidovat mrtvé z ply-

nov˘ch komor. Já s rodiãi mûla to ‰tûstí,

Ïe nás z Terezína  uÏ dál nedeportovali -

cel˘ fietûz náhod tehdy napomohl tomu,

Ïe jsme unikli smrti. Ale v Auschwitzu

skonãili mí pfiíbuzní, dûda, babiãky, str˘ãek,

mí kamarádi z terezínského dûtského do-

mova … ZÛstaly jen hromady vlasÛ, br˘lí,

kufrÛ, dûtsk˘ch botiãek - ne, ty nepatfiily

vybombardovan˘m z nûmeck˘ch mûst, jak

se snaÏí argumentovat popíraãi holocaustu.

S neuvûfiitelnou drzostí zámûrnû ignorují
tisíce svûdectví, která vyvracejí jejich fale‰ná

tvrzení. Nejspí‰  poãítají s tím, Ïe opako-

vaná leÏ mÛÏe b˘t nakonec pfiijata za pravdu.

V Nûmecku a v Rakousku je popírání

holocaustu trestn˘m ãinem, za nûjÏ lze

trestat i mnohalet˘m vûzením. Chápou to

tam moÏná i jako uznání zodpovûdnosti za

svou  historickou vinu. A dobfie si uvûdo-

mují, kdo a co a jaké dÛvody za tím popí-

ráním stojí. 

Naproti tomu mnoho jin˘ch státÛ,

mezi nimi bohuÏel i âeská republika, po-

pírání holocaustu toleruje pod záminkou,

Ïe k demokracii patfií svoboda slova, svo-

boda projevu, svoboda tisku. A tak se

ptám, znamená právo na svobodu slova
i právo na evidentní leÏ? Znamená právo

na svobodu projevu a tisku  i právo popírat

ty nejstra‰nûj‰í zloãiny? To není jen zne-

vaÏování památky mrtv˘ch. Bagatelizace

minul˘ch zloãinÛ pfiedstavuje nebezpeãí

pro morálku celé spoleãnosti.

I svoboda pfiece musí mít své mantinely.

Co na to na‰i  zákonodárci? Jak dlouho bu-

dou v tomto smûru hrát mrtvého brouka?

PomÛÏe jeden v˘znamn˘ den v kalendáfii,
kdyÏ není podloÏen dÛraznou a hlavnû

REZOLUCE OSN 60/7
Tom Luke, znám˘ na‰im ãtenáfiÛm z mnoha zajímav˘ch ãlánkÛ, vystoupil 27. ledna 2006 na pÛdû OSN v New Yorku pfii schva-

lování rezoluce 60/7 k památce holocaustu. Vylíãil tam své Ïivotní osudy, aby na vlastních záÏitcích z nacistick˘ch táborÛ vyzvedl

dÛleÏitost této rezoluce. Pro nás je v jeho projevu hodna zmínky pasáÏ, kterou citujeme:

„… po pfiíjezdu do Mauthausenu, pfiedurãen k likvidaci, mû objevil pro mne tehdy neznám˘ ãesk˘ politick˘ vûzeÀ Ota Nesvadba,
uãitel. Ten mû navrátil Ïivotu, kdyÏ uÏ jsem byl na jeho hranû, a zachránil mû, opakovanû riskuje vlastní Ïivot. Byl to ãlovûk, kter˘
pfies své dlouholeté vûznûní zÛstal svobodn˘ ve svém srdci.“

Takováto prezentace pfied shromáÏdûním OSN nás mÛÏe tû‰it, moÏná, Ïe i ona pfiispûla k pfiijetí rezoluce 60/7.
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dÛslednû dodrÏovanou legislativou, a kdyÏ

ani prevence ve formû v˘uky  ve ‰kolách

není na tuto problematiku dostateãnû za-

ostfiena?

MoÏná nûkdo namítne, Ïe je den vzpo-

mínek, a já sem vná‰ím soudobou politiku.

Ale aÈ se nám to líbí nebo ne, vzpomínat
nestaãí. Otázka zní, co mÛÏeme dûlat?

A dûláme v‰e, co mÛÏeme? Obávám se,

Ïe ne dost.

Vezmûme pfiíklad: 28. fiíjna 2005 ohlási-

li ãe‰tí neonacisté  manifestaci u nûmeckého

velvyslanectví, kde hodlali protestovat

proti procesu s Zündelem, kter˘ byl právû

v té dobû jako popíraã holocaustu posta-

ven v Nûmecku pfied soud. Pro svou -

úfiednû povolenou - manifestaci si  vzali za

záminku Zündelovo právo na  svobodu

projevu a poÏadovali jeho propu‰tûní. Se-

‰lo se jich tam nemnoho. Snad  k padesáti.

Ale na druhé stranû  policejních  zábran

stálo tehdy mnohem více jejich odpÛrcÛ,

tûch, kdo vnímají hrozbu takovéto ideologie

a povaÏovali za svou povinnost dát najevo

svÛj protest proti nim. Se‰li se tam lidé

pfieÏiv‰í holocaust i dal‰í  ãlenové Ïidov-

sk˘ch organizací, pfii‰li ãlenové a pfiíznivci

hnutí Tolerance, umûlci, novináfii, nûkdej‰í

disidenti a dal‰í, prostû lidé, ktefií vûdí, Ïe zlu

je nutno se postavit. Proslovy vyholen˘ch

„náckÛ“ sice pfiehlu‰ili, ale na‰e pfiedstavi-

tele se tím  vyburcovat nepodafiilo.

JenÏe kdyÏ o pár t˘dnÛ pozdûji neona-

cisté, tentokráte u rakouského velvyslane-

ctví, opût manifestovali proti zatãení dal‰ího

fale‰ného „historika“ Irvinga v Rakousku,

jejich odpÛrcÛ pfii‰lo uÏ jen málo. A na ma-

nifestaci pfied slovensk˘m zastupitelstvím

skoro nikdo. Proã? Nevím. Nûkdy propa-

dáme pocitu marnosti, nûkdy se poddáváme

vlastní pohodlnosti. Ale v‰ichni bychom

mûli mít na pamûti, Ïe prozatím  není nejne-
bezpeãnûj‰í  tahle men‰ina fanatick˘ch
kfiiklounÛ. Nebezpeãnûj‰í je, Ïe ta slu‰ná
vût‰ina k tomu mlãí. A je‰tû nebezpeã-
nûj‰í je lhostejnost ãi laxnost zákono-
dárcÛ a politikÛ. ProtoÏe díky tomu se

nacisté uÏ jednou dostali k moci. A o tu jim

jde i dnes. JenÏe potom uÏ by bylo pozdû.

Pak uÏ by o právu na svobodu  nemluvili. 

Proto pfiipomínáme minulost. Ne-

jen z piety k na‰im mrtv˘m, ale aby si
vefiejnost a politici uvûdomili, Ïe proti
hrozbû nacismu je nutno  jednat, tady,
teì a neustále, Ïe demokracii je nutno

soustavnû bránit, aby se  dûjiny neopako-

valy. Proto je  27. leden v˘znamn˘m dnem

nejen pro b˘valé vûznû, ale pfiedev‰ím

jako memento pro budoucnost celé spo-

leãnosti.

TRYZNA V TEREZÍNù

Leto‰ní tradiãní kvûtnová terezínská tryzna se koná
v nedûli dne 21. 5. 2006 od 10.00 hodin.

Autobusovou dopravu zaji‰Èuje TI a prosíme v‰echny
zájemce, aby se vãas pfiihlásili do sekretariátu TI na tele-
fonním ãísle: 222 310 681.

V rámci programu PraÏského jara bude pfiipomenuta jedna

z nejpohnutûj‰ích kapitol hudební historie z období holocaustu -

uvedení Verdiho Rekviem v terezínském ghettu v druhé polovinû

roku 1943. Provedení díla americk˘m dirigentem Murrym Sidlinem

a pfiibliÏnû dvousetãlenn˘m souborem se sólisty, místními sbory

a orchestrem Katolické univerzity ve Washingtonu, roz‰ífien˘m

o komorní orchestr Virtuosi Pragenses, se pod patronací a ve spolu-

práci s Památníkem Terezín uskuteãní 21. 5. 2006 odpoledne

ve 14.00 hodin v b˘valé Mûstské jízdárnû v Terezínû.

Premiéra tohoto pfiedstavení, doplnûná projekcí s autentick˘mi

v˘povûìmi osob, které pro‰ly terezínsk˘m ghettem a byly pfiím˘mi

úãastníky pÛvodního nastudování Rekviem dirigentem Rafaelem

Schächterem, se konala v dubnu 2002 v Portland Expo Center

v Oregonu. Dal‰í reprízy se uskuteãnily v loÀském roce v dubnu

pod zá‰titou prezidenta âeské republiky Václava Klause a prezi-

denta The Catholic University of America Rev. Davida M.

O’Connella ve Washingtonu a v listopadu v sále Rochester

Philharmonic ve státû New York.

Legendární dirigent a sbormistr Rafael Schächter pfii‰el do âesko-

slovenské republiky z Rumunska a po studiu v Brnû absolvoval

praÏskou konzervatofi. Nûjakou dobu pÛsobil i ve slavném Déãku

E. F. Buriana. V roce 1937 zaloÏil v Praze vlastní Komorní operu. 

Do Terezína pfii‰el s prvními transporty v roce 1941. Do tere-

zínsk˘ch hudebních aktivit se zapsal je‰tû pfied uvedením Verdiho

oratoria v roce 1942 památn˘m nastudováním Prodané nevûsty.

Rafael Schächter zahynul za pochodu smrti pfii evakuaci

Osvûtimi.

Vstup na Rekviem bude voln˘, podrobnosti o získání vstupenek
budou sdûleny dodateãnû.

PROHLÁ·ENÍ TEREZÍNSKÉ INICIATIVY

Terezínská iniciativa je sdruÏením nûkolika set dosud Ïijících ãesk˘ch Ïidovsk˘ch obûtí holocaustu a nûkolika desítek jejich

potomkÛ. Jsme organizací nepolitickou a na‰imi deklarovan˘mi cíly jsou péãe o památku tûch, ktefií nepfieÏili, o dne‰ní sociální

situaci pfieÏiv‰ích a úsilí pfiispût k tomu, aby se nûco takového, co jsme proÏili my, jiÏ nikdy neopakovalo.

V posledních mûsících sledujeme s obavami a hrÛzou diskusi, která se rozvinula kolem b˘valého cikánského tábora v Letech.

Sly‰íme, Ïe to nebyl Ïádn˘ koncentrák, ale pracovní tábor, a pokud tam nûkdo umfiel, tak proto, Ïe nechtûl pracovat a nedodrÏoval

hygienu. Taková vyjádfiení dobfie známe z doby nacistické i pozdûj‰í. Terezínské ghetto nebylo koncentrák, ale „Îidovské sídelní

území“, tak se to pfiece zcela oficiálnû jmenovalo; nûkolik milionÛ sovûtsk˘ch váleãn˘ch zajatcÛ, ktefií na podzim a v zimû 1941

zemfieli v zajateck˘ch táborech, si za to mohli sami, protoÏe se nemyli; estonské Raasiku nebo polská Treblinka, kde byli bûhem hodiny

po vystoupení z vlaku lidé po tisících zabíjeni, nebyly koncentráky, vÏdyÈ tam nebyl ostnat˘ drát jako v Buchenwaldu;  na dopisnicích,

které museli lidé pfied smrti v plynové komofie napsat, byla uvedena adresa odesilatele Pracovní tábor Birkenau. 

Je tfieba jasnû fiíci, Ïe v‰echna tato místa, a také Lety, byla souãástí promy‰leného a s velk˘m úsilím provádûného projektu

nûmeckého státu na usmrcení nûkolika milionÛ EvropanÛ. Diskuse o názvech, uniformách stráÏcÛ, mnoÏství polední ‰lichty,

je v lep‰ím pfiípadû absurdní, v hor‰ím pfiípadû snaha o relativizaci genocidy a pfiíprava na dal‰í akci toho druhu.

Pfiedsednictvo Terezínské iniciativy
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Pfiedstavte se, prosím, na‰im ãtenáfiÛm, ãlenÛm Terezínské
iniciativy.

Je mi 42 let, pocházím z obce Poãaply, z rodiny zahradníka.

Moji rodiãe cel˘ Ïivot pracovali v zemûdûlství a já jsem tomu

zÛstal vûrn˘. Jsem zemûdûlsk˘ inÏen˘r, obor rostlinná v˘roba. 

Pracoval jste v tom oboru?
Mám i zemûdûlskou praxi, pracoval jsem v Ústfiedním

kontrolním a zku‰ebním ústavu zemûdûlském a nûjak˘ ãas v oblasti

pozemkov˘ch úprav, ve firmû, která má sídlo v Litomûfiicích. 

Îijete v Terezínû?
Ne, Ïiji v Poãaplech, coÏ je jedna ze tfií obcí, které k Terezínu

patfií, âeské Kopisty, Nové Kopisty a Poãaply. Je to nejmen‰í

obec, ale jedna z nejstar‰ích. Má zhruba tisíciletou  historii, na niÏ

jsme py‰ní. Máme tam pfiekrásn˘ kostel od barokního stavitele

Kiliána Ignáce Dienzenhofera, je to úÏasná  památka. Mûli jsme

obrovské ‰tûstí, pfied nûkolika lety k nám nastoupil nov˘ pan faráfi

a kostel je dneska ve fantastickém stavu. Je to cel˘ areál - kostel,

fara a márnice, v‰echny tfii stavby jsou zrekonstruovány a po de-

sítkách let teprve vidíme, jak jsou krásné, je to na‰e p˘cha.  

Od kdy jste starostou Terezína?
15. listopadu to byly tfii roky, co jsem nastoupil do funkce

starosty, ale uÏ od roku 1989, od prvních svobodn˘ch voleb, jsem

b˘val vÏdycky v zastupitelstvu mûsta. Tehdy jsem uÏ mûl

nabídky na funkci místostarosty, ale dával jsem pfiednost svému

zamûstnání. A kdyÏ pfii posledních volbách byla moÏnost jít

pracovat na radnici, tak jsem ji vyuÏil. Myslím si, Ïe jsem se

rozhodl dobfie, i kdyÏ to pfiineslo jak plusy, tak i mínusy. Klady

jsou v tom, Ïe ãlovûk získá dal‰í Ïivotní zku‰enost, a dûlat starostu

v Terezínû je obrovská zku‰enost. âlovûk spoustu vûcí vidí,

spoustu vûcí pochopí, je to velmi zajímavé. Má to ov‰em i své

stinné stránky, ponûvadÏ ve funkci starosty zaãnete taky s mnoha

vûcmi i lidmi v uvozovkách „válãit“. Spousta lidí po mûstu nûco

chce, kdyÏ nevyhovíte, tak jste jejich úhlavní nepfiítel. Dal‰í

‰patná vûc je, Ïe zaãnete zanedbávat svou rodinu, protoÏe starostou

jste sedm dnÛ v t˘dnu, a to je velk˘ problém, kter˘m je nejvíc

postiÏena rodina. 

Stal jste se starostou mûsta, které je neodmyslitelnû spojeno se
Ïidovskou tragédií za druhé svûtové války, je sídlem Památníku
Terezín, jehoÏ souãástí je Muzeum ghetta, cílem individuálních
i hromadn˘ch náv‰tûv ‰kolních dûtí i dospûl˘ch a v‰eho, co s tím
souvisí. Jakou jste mûl pfiedstavu o práci pfiedsedy takovéhoto
mûsta?

Tím, Ïe jsem pÛsobil v zastupitelstvu uÏ od roku 1989,

tak jsem cel˘ ten porevoluãní v˘voj proÏíval, a nejsem tím nikterak

ROZHOVOR SE STAROSTOU TEREZÍNA ING. JANEM HORNÍâKEM

pokraãování na stranû 8

Foto: Luká‰ Krákora
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Foto: archiv ãasopisu Respekt

ROZHOVOR S GABY FLATOW

Ráda bych vás pfiedstavila na‰im ãtenáfiÛm, ãlenÛm Terezínské
iniciativy, prozraìte nám o sobû alespoÀ nûkolik základních
informací.

Narodila jsem se v Mnichovû v roce 1941. Vystudovala jsem

germanistiku, Ïurnalistiku, archeologii a divadelní vûdu.

Teì je‰tû nûco o va‰ich rodiãích.
MÛj otec pocházel z V̆ chodního Pruska, matka z Berlína, válka

je zavála do Mnichova, kde jsem se narodila. Po svém otci a celé

jeho rodinû jsem zdûdila lásku k hudbû, umûní, ke kultufie. Jeho

otec byl zanícen˘m amatérsk˘m operním pûvcem, matka milovala

hru na piano. Dosud mám doma krásnou fotografii, jak dûdeãek

zpívá a babiãka ho doprovází na klavír. V tomto smûru byl tatínek

i m˘m nejlep‰ím pfiítelem, v˘bornû jsme si rozumûli.  

âím byl vá‰ tatínek?
Obchodníkem, ale miloval kulturu.

Máte sourozence?
Mám o ‰est let star‰ího bratra, je inÏen˘r. Ale pfiedev‰ím mám

bájeãného syna, na nûhoÏ jsem hrdá. Nedávno promoval v Oxfordu,

byla jsem u toho a bylo to nádherné.

Co studoval?
Molekulární biologii, tedy nûco úplnû jiného neÏ já.

Vy jste ov‰em také hodnû studovala, pfiekvapilo mû, Ïe dokonce
i archeologii.

Ano, ale to nebyla bûÏná archeologie, spí‰ antika, fascinoval

mû antick˘ duchovní svût. Chtûla jsem vlastnû studovat antickou

filosofii, která mû silnû pfiitahovala. A protoÏe to ne‰lo, tak jsem

se do toho vloudila pfies archeologii. 

Pro kter˘ obor jste se nakonec rozhodla?
Pro divadlo - archeologii a germanistiku jsem nedokonãila,

nakonec jsem vystudovala Vysokou ‰kolu v˘tvarného umûní

a hudby v Hamburku, obor herectví. A tam jsem taky skuteãnû

hrála divadlo. Pak jsem ov‰em poznala svého manÏela, a byla to tak

horoucí láska, Ïe kdyÏ byl jako vedoucí pracovník Goethe-Institutu

delegován do Indie, hodila jsem divadlo za hlavu a odjela s ním.

Tak zaãala moje zahraniãní odyssea. MÛj druh˘ manÏel je v diplo-

matick˘ch sluÏbách a odyssea v zahraniãí mohla pokraãovat.  

Procestovala a poznala jste velk˘ kus svûta. 
Poznala jsem Indii a JiÏní Ameriku, neznám v˘chodní Asii,

která mû uchvacuje, neznám Afriku, a ani ve Spojen˘ch státech

jsem nebyla dost dlouho. Rozhodnû nemám pocit, Ïe bych toho

tolik poznala. Poznala jsem v‰ak krajiny, pfiedev‰ím v Indii, které

jsou úplnû jiné neÏ ná‰ svût, je to jak˘si antisvût, kde se dosud

Ïije v úplnû odli‰né kultufie, a taky mystice, kterou jsem velmi

intenzivnû nasávala. Dûlala jsem hodnû jógu, Ïila v a‰rámech. 

Útlou, rozhodnou Gaby Flatow znají v‰ichni, kdo se zúãastÀují koncertÛ, které v Terezínû pofiádá Nadaãní fond Hanse Krásy. Jejich
obsahem b˘vají pfieváÏnû díla terezínsk˘ch skladatelÛ, ale i dal‰ích autorÛ. Paní Flatow objevila terezínské mistry a jejich díla
nejprve pro sebe, a poté je s neúnavnou zarputilostí pravidelnû uvádûla v Terezínû. Psali jsme i o její roztrÏce s vedením mûsta,
v˘povûdi z místností, které dosud uÏívala, i o jejím rozhodnutí z Terezína odejít, doufáme, Ïe jen nakrátko. Abyste tuto neobvyklou
Ïenu lépe poznali a pochopili, dali jsme se s ní v Terezínû 14. ledna do del‰ího rozhovoru. 
Souãasnû uvefiejÀujeme interview se starostou Terezína ing. Janem Horníãkem, kter˘ nám poskytl  27. listopadu 2005. Seznámil nás
v nûm se svou prací i s dal‰ími plány mûsta a sdûlil nám také své  stanovisko ke kauze Nadaãní fond Hanse Krásy.

pokraãování na stranû 9
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pfiekvapen. K tomu chci fiíct, Ïe vztahy mezi mûstem a Památní-

kem jsou naprosto bezproblémové, jsou velice pfiátelské a pfiíjemné.

KaÏd˘ máme svoji úlohu, Památník Terezín má jasnû definovan˘

úkol pfiipomínat to, co dûlá Terezín Terezínem, a my na radnici

tuto my‰lenku podporujeme a sv˘m zpÛsobem ji pomáháme

vytváfiet nebo spolupracovat na ní. Pro radnici je tu ov‰em i druhá

stránka vûci, v Terezínû Ïijí lidé, chtûjí zde Ïít, a my máme úkol

jim ten Ïivot zde umoÏnit. Terezín se za poslední roky hodnû zmûnil,

stává se z nûj barevné mûsto s opraven˘mi fasádami, a uÏ je tu

vidût urãit˘ pokrok. Máme samozfiejmû spoustu nedostatkÛ,

protoÏe Terezín byl desítky let zanedbáván. Dokud zde byla

armáda, nebyla snaha, aby sem jezdili turisté, a zejména cizinci.

V‰echna kasárna byla oplocená, utajovaná, hlídaná, a nesmûlo se

zde fotografovat. Celé mûsto bylo znaãnû zanedbané, na co se

podíváte, v‰echno potfiebuje nûjak˘ zásah. Na‰ím úkolem je,

abychom tyto nedostatky odstranili. Pfii svém nástupu do funkce

jsem mûl trochu vût‰í oãi, pfiedpokládal jsem, Ïe v‰echno pÛjde

rychleji. Ale takov˘ je Ïivot, v‰echno se urychlit nedá. Jsem rád,

Ïe se dneska mÛÏeme lidem podívat do oãí, máme zrekonstruova-

nou základní ‰kolu, jaká snad není v celé âeské republice. Doká-

zali jsme na ni získat 70 milionÛ korun, je naprosto nová, úplnû

jiná, neÏ byla, a chceme tam mít krásné sportovi‰tû. Máme tfii

‰kolky, rovnûÏ úplnû zrekonstruované, nové. Zaãali jsme od na‰í

mládeÏe, od na‰ich dûtí, a snaÏíme se pokraãovat dál.

Setkal jste se nûkdy s tím, Ïe ãinnost, která tu probíhá, napfiíklad
prohlídky mûsta, rÛzné vefiejné akce atd., není zdej‰ími obyvateli
dobfie pfiijímána?

Nikdy jsem se s niãím takov˘m nesetkal, nikomu to nepfiekáÏí,

protoÏe je to nedílná souãást historie Terezína, a pro spoustu lidí

znamenají tito náv‰tûvníci i obÏivu. Já spí‰ cítím, Ïe mûsto

v pfiedcházejících letech zanedbalo dal‰í ãást sv˘ch dûjin. Terezín

zde stojí 225 let a je to úÏasná stavební památka, je to pevnost

bastionového typu, která se zhruba z 95 procent zachovala, coÏ je

svûtov˘ unikát. Máme zde témûfi 40 kilometrÛ podzemních chodeb,

kompletní pevnostní systém. Je to ãást na‰ich dûjin, kdy jsme

je‰tû patfiili pod jednu z nejvût‰ích velmocí Evropy, Rakousko-

Uhersko. Na‰i dûdové a pradûdové v tomto státû Ïili a bojovali

za nûj. Mrzí mû, sám jsem to na ‰kole zaÏil, Ïe jsme se o této ãásti

dûjin nikdy pofiádnû neuãili. Podle v˘kladu to byla doba temna

a útisku HabsburkÛ, ktefií âechy utlaãovali, ale nikdo nás nenauãil

znát jednotlivé panovníky, nebo vysvûtlit úlohu Marie Terezie.

V Polsku, na Slovensku, kamkoli se podíváme, zanechala úÏasné

stopy. Byli jsme souãástí velmoci, která urãovala dûjiny Evropy.

Dnes máme partnerské vztahy s mûstem Komárnem, kde na ná-

mûstí stojí bronzová socha Marie Terezie. My nemáme ani jednu.

Myslím, Ïe náv‰tûvníci, ktefií sem pfiijdou, by mûli vidût v‰echno,

co k mûstu patfií, jak památky na druhou svûtovou válku, tak i ty,

které pfiipomínají 1. svûtovou válku. Myslím, Ïe by zde mûlo

vzniknout muzeum, které by se vûnovalo období Rakousko-Uherska,

Ïe by to Terezínu velice dobfie slu‰elo a patfiilo by to sem. My jsme

vlastnû taková v˘spa, jsme na hranici stfietávání národÛ slovan-

sk˘ch a germánsk˘ch, myslím, Ïe toto téma by sem velice dobfie

pasovalo, je to pro nás jeden z velk˘ch úkolÛ. 

Chcete zdÛraznit, Ïe historie mûsta nezaãíná 2. svûtovou válkou?
Ano, ale ne proto, Ïe bychom pfiipomínku Ïidovského utrpení

chtûli zlehãovat, to rozhodnû ne. Letos jsem byl prvnû v Ïivotû

v Osvûtimi, a musím fiíct, Ïe s tamním starostou by byla fantastická

spolupráce, velice jsme si porozumûli. KdyÏ jsem vidûl jejich

mûsto a jejich pfiipomínky války, tak jsem si fiíkal, Ïe by to mûl

vidût kaÏd˘ âech. Terezín nav‰tûvuje spousta lidí, ale Osvûtim

je o nûãem úplnû jiném, tam ãlovûk zaãne skuteãnû pfiem˘‰let

o Ïivotû a smrti.

JenÏe vût‰ina terezínsk˘ch vûzÀÛ byla deportována právû do
Osvûtimi a dal‰ích vyhlazovacích táborÛ, a jen nepatrná ãást je
pfieÏila.

Ano, to propojení tûch dvou mûst je obrovské.

Na v˘stavû v Praze jste ukazovali vá‰ plán vytvofiit z Terezína
univerzitní mûsto.

Ano, a jsem rád, Ïe i vláda cítí, Ïe Terezín není jen jedním

z mûst âeské republiky, Ïe je to mûsto, které má celosvûtov˘

dosah, a chce mu pomoci. Se souãasn˘m pfiedsedou vlády

Paroubkem jsme zaãali spolupracovat je‰tû v dobû, kdy byl

ministrem pro místní rozvoj, a v‰echno je s ním konzultováno.

Zkrátka jsme se rozhodli, Ïe pfievezmeme ve‰ker˘ vojensk˘

majetek od armády, potaÏmo od státu, ale bez jediné koruny.

Pfii tom objekty jsou v takovém stavu, Ïe kaÏdá budova by potfie-

bovala 400 aÏ 500 milionÛ na rekonstrukci, jinak se tam nedá nic

dûlat. Mûli jsme jen dvû moÏnosti, buì nechat Terezín postupnû

chátrat a spadnout, nebo vymyslet pro tyto objekty smyslupln˘

projekt. Mûsto je ov‰em památkovû chránûné a ke v‰emu se vy-

jadfiují i památkáfii. Z toho dÛvodu nebylo moÏno uplatnit napfií-

klad návrh na pfiebudování nûkter˘ch kasáren na koncertní sál.

Pro budovy bylo tfieba najít podobné vyuÏití, pro jaké byly sta-

vûny. My‰lenka ‰koly, vzdûlávacího centra, není nová, to není

moje my‰lenka, ta uÏ tady byla del‰í dobu, ale my jsme ji zaãali

realizovat a uvádût do praxe. Jednodu‰e fieãeno, budova, kde bylo

ubytováno vojsko, by slouÏila pro ubytování studentÛ, a ve staré

vojenské nemocnici by bylo centrum ‰koly. Máme tady Posádkov˘

dÛm armády, b˘val˘ VíznerÛv dÛm, kde je pfiekrásn˘ sál, kance-

láfiské prostory, kuchynû atd., kaÏdá budova by na‰la své uplatnûní.

Ostatnû armáda a studenti, to je velice podobná skupina, jsou

mladí, mají stejné zájmy a potfieby, jenomÏe jedni mají flintu

na zádech a druzí ji nemají. Vlastnû to spolu krásnû ladí, ta sym-

bolika je neskuteãná. Jsem rád, Ïe i paní Wallström z Evropské

komise to tak cítí a spolupracuje s námi. Má velkou snahu zfiídit

zde jedno z evropsk˘ch stfiedisek setkávání. Je to její velk˘

cíl, kter˘ chce prosadit do rozpoãtu Evropské komise pro léta

2007-2013. S projektem se seznámila a fiíkala, Ïe je perfektní.

Îe ov‰em podmínkou pro jeho splnûní je, Ïe jej musí chtít i ãesk˘

stát. „KdyÏ ho nebude chtít ãesk˘ stát, nejsme schopni pro vás

nûco udûlat.“ Proto je tak dÛleÏité, aby vláda návrh projednala.

Usnesení vlády bude i signálem do Evropy, Ïe vláda âeské

republiky ví, Ïe má Terezín, a ví, Ïe ho potfiebuje fie‰it.                   

Nakonec se nemohu vyhnout problému spolupráce mûsta
s Nadaãním fondem Hanse Krásy a jeho pfiedstavitelkou paní
Gaby Flatow. Terezínská iniciativa pfied jedenácti lety uvítala
projekt koncertní ãinnosti v Terezínû, zamûfien˘ pfieváÏnû na
uvádûní „terezínské hudby“, kterou skladatelé vytvofiili v dobû
svého pobytu v Terezínû. Díky paní Flatow se projekt zaãal slibnû

pokraãování na stranû 10
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Jste ãinorod˘ ãlovûk, kam jste vkládala svou energii? 
Hodnû jsem se zab˘vala divadelními inscenacemi. V Indii

jsem inscenovala indické spisovatele, ale adaptovala jsem

i Brechtovy hry, jako kdyby se odehrávaly v Indii, a s indickou

hudbou. Brechtovy songy jsme pfiekomponovali a zpívaly se na

indickou hudbu, to bylo fantastické. Do toho jsem byla hodnû

hluboko ponofiená.

Jak vás místní lidé pfiijímali?
NezapomeÀte, Ïe jsem pracovala s umûlci, a umûlci si bá-

jeãnû rozumûjí i bez znalosti jazyka. Napfiíklad indiãtí hudebníci -

neznala jsem hind‰tinu a oni neumûli anglicky, ale to nám vÛbec

nevadilo. Herci hráli pfieloÏené texty a hudebníci zaãali prostû

improvizovat. Zahájila to flétna, pfiidala se tabla, potom sitár,

a najednou se to zrodilo, bylo to tady. Jazyk jsme nepotfiebovali

a rozumûli jsme si. Podobné to bylo v JiÏní Americe, kde jsem

inscenovala indické bajky. To byl takov˘ úspûch, Ïe to pfie-

vzala televize a hrálo se ‰panûlsky. ·panûl‰tina je jednodu‰‰í

neÏ hind‰tina nebo ãe‰tina. Té jsem rychle porozumûla, ale zpo-

ãátku jsem ‰panûlsky pofiádnû nemluvila. Ale kdyÏ reÏisér

pfieru‰il natáãení, tak jsem okamÏitû vûdûla, co má na mysli,

a kdyÏ jsem je pfieru‰ila já, reÏisér pfiesnû vûdûl proã. To je umû-

lecké dorozumívání, které nepotfiebuje jazyk.

TakÏe v‰ude, kam jste s manÏelem pfii‰la, jste pracovala?
Ano, v‰ude jsem inscenovala divadlo. A v JiÏní Americe jsem

zase zaãala hrát divadlo, dokonce nûmecky, hrála jsem v‰ude, kde

bylo nûjaké nûmecké spoleãenství, a mûla jsem velké role. A v‰ude

jsem pÛsobila jako novináfika. V Indii jsem psala ãlánky anglicky,

to nebyl problém. V Chile jsem pravidelnû pfiispívala do nûmecky

psan˘ch novin, coÏ mi umoÏnilo proniknout do kulturního Ïivota

Santiaga de Chile. Ale zvlá‰È intenzivnû jsem psala v Praze. Je‰tû

pfiedtím, neÏ jsem pfii‰la do Terezína.

Kdy to bylo?
Do Prahy jsem pfii‰la v roce 1991, právû tam byly zaloÏeny nû-

mecké noviny Prager Zeitung, kde byli ‰Èastní, Ïe hned nûkoho

na‰li. Témûfi dva roky jsem fiídila kulturní rubriku a kaÏd˘ t˘den

jsem musela naplnit své dvû stránky. A je‰tû jsem pracovala pro

rozhlas. To byla neuvûfiitelná spousta práce. PraÏsk˘ kulturní

Ïivot byl po revoluci tak bohat˘, Ïe materiálu jsem mûla dost,

ãeho se mi nedostávalo, byl ãas, pracovala jsem ãasto celé noci.

Jak jste se dostala k Terezínu?       
V roce 1993 jsem zaãala psát o Terezínû, o terezínské hudbû,

a  pfiipravovala pofiady o hudbû pro rÛzné rozhlasové stanice,

napfiíklad v Hamburku nebo pro vysílací okruh Svobodn˘ Berlín.

Nejdel‰í pofiad byl ãtyfihodinov˘, dvakrát po dvou hodinách.

Do toho uÏ byla hodnû zapojená Dagmar Lieblová, zaãala jsem

spolupracovat s Karlem Bermanem, Zuzanou RÛÏiãkovou, Evou

Herrmannovou a dal‰ími umûlci. Po dokonãení tohoto pofiadu,

v bfieznu 1994, jsem zaãala opakovanû jezdit do Terezína -

to uÏ jsem vûdûla, Ïe tady se hudba musí hrát, nejenom o ní psát.

Abych se této ãinnosti mohla plnû vûnovat, dala jsem v˘povûì

v rozhlase i v novinách.   

Je obdivuhodné, Ïe do tohoto vykofienûného mûsta, mûsta
s pfietrhanou  historií, jste pfiinesla nûco, co navazuje na historii

a vytváfií urãitou novou tradici.
Ano, chtûli jsme svou ãinností pomoci mûstu najít svou

identitu. Identitou je bezesporu vojenská pevnost, identitou je

Terezín jako vojenské mûsto, ale patfií k ní i období ghetta.

Památník toto období sleduje z hlediska historického, my sledujeme

linii kulturní. Chceme postavit most, kter˘ vychází z ãasÛ ghetta,

navazujeme na terezínskou hudbu, a vedle ní stavíme hudbu

Mozartovu, Janáãkovu, Stravinského, Smetany, Dvofiáka atd.

Pfiivádíme sem mladé lidi a vynikající umûlce, abychom oba

bfiehy spojili, vytvofiili nûco nového,  a pfiitom vyzvedli to minulé,

tu pozoruhodnou terezínskou hudbu.        

Znala jste Eli‰ku Kleinovou? Ta pro zachování terezínské
hudby udûlala hodnû velk˘ kus práce.

Eli‰ka Kleinová byla úplnû první ãlovûk, se kter˘m jsem o tom

mluvila. Na PraÏském jaru 1993 byla na programu koncertu i skladba

Gideona Kleina Partita pro smyãce, kterou dirigoval Gerd Albrecht.

To uÏ jsem vûdûla, Ïe Gideon Klein nûjak souvisí s Terezínem, ale to

bylo v‰echno. Nevûdûla jsem ani, Ïe byl skladatelem, znala jsem ho jen

jako pianistu. Chtûla jsem o tom napsat, poÏádala âeskou filharmonii

o nûjaké podklady, a oni mû poslali za jeho sestrou Eli‰kou. A krátce

dodali, Ïe byla v Osvûtimi a pfieÏila. To bylo pro mû stra‰nû tûÏké - jak

se mohu já jako Nûmka podívat do oãí nûkomu, kdo byl v Osvûtimi?

Trvalo mi nûkolik t˘dnÛ, neÏ jsem se ji odváÏila zavolat. Eli‰ka

mûla v sobû nûco záfiivého, pfii setkání s ní jako by vysvitlo slunce.

Sedûla jsem u ní dvû nebo tfii hodiny a v‰echno mi vyprávûla, po-

ãínaje Pfierovem, o Ïivotû v Praze, o Terezínû, Osvûtimi, o svém

útûku i o neznámém Gideonovû konci. Já tam jen sedûla a plakala,

ale magnetofon na‰tûstí bûÏel. Eli‰ka mû pak spojila s dal‰ími,

s Dagmar, Karlem Bermanem, Zuzanou RÛÏiãkovou.

Eli‰ka vlastnû cel˘ svÛj Ïivot vûnovala Gideonovi. Prosadila,
aby ‰el do Prahy studovat hudbu, na‰la mu pedagogy, bydlel
u ní, starala se o nûho. A po válce peãovala o to, aby jeho jméno
nebylo zapomenuto.

A dokázala to. Ov‰em Gideon byl navzdory svému mládí

uÏ velmi silnou umûleckou osobností. 

Jak jste do‰la k rozhodnutí, Ïe se do Terezína nastûhujete
a budete tu pracovat?

Mûla jsem pocit, Ïe jiná cesta neexistuje. Jinak to prostû

ne‰lo, já tu musela zÛstat. UÏ kdyÏ jsem tady zpoãátku pobíhala

jako pra‰iv˘ pes, jsem vûdûla, Ïe zÛstanu. To pfii‰lo samo, to nebylo

Ïádné rozhodování.

Jak se vám tady Ïilo, jak jste existovala?
Vlastnû pozitivnû, v kulturním domû jsem mûla zpoãátku

malinkou kanceláfi, zdaleka ne takovou jako dnes. Veãer jsem

vystrãila Ïidli za dvefie a rozloÏila si matraci na zem. Aãkoliv uÏ

jsem tu mûla nûjaké bydlení, zÛstávala jsem ve své kanceláfii.

Ne Ïe bych mûla z nûãeho strach, prostû jsem nedokázala odejít.

Pfiedstavovala jsem si v‰echno, co se tady za války odehrávalo,

a stra‰nû to na mû doléhalo. Pou‰tûla jsem si hodnû hlasitû

Dvofiákovo Requiem, nebo klavírní sonátu, bez hudby bych tu

nemohla existovat a nemohla bych ani usnout. 

Vy jste zaloÏila Nadaci Hanse Krásy?
Ano, v roce 1995, v souvislosti s Terezínsk˘m vzpomínkov˘m

pokraãování na stranû 11
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rozvíjet a zdá se, Ïe uÏ se tu vytvofiila i jakási tradice. Jak se stalo,
Ïe tato zásluÏná ãinnost skonãila nedorozumûním mezi obûma
stranami, stornováním pfiedstavení opery Viktora Ullmanna
Císafi Atlantidy a vypovûzením Nadace z jejích místností?

Nadaãní fond Hanse Krásy tady fungoval pfies deset let.

Myslím, Ïe se toho napsalo víc, neÏ se vlastnû stalo. Nastal

spor o to, Ïe Nadaãnímu fondu byly kdysi pronajaty dvû míst-

nosti v Kulturním domû. Ten v‰ak v souãasné dobû slouÏí

podstatnû ‰ir‰ímu okruhu kultury a koná se tu daleko více akcí

neÏ pfied pûti lety. Vedle hlavního sálu jsou tfii místnosti a sociální

zázemí, které mají slouÏit úãinkujícím. ProtoÏe dvû z tûchto

místností jsou obsazeny Nadaãním fondem, zb˘vá pro úãinkující

jen jedna místnost, coÏ je zcela nedostateãné, nepraktické, a máme

z toho ostudu. To jsem fiekl paní Flatow, která odpovûdûla,

Ïe to taky tak cítí. V té dobû se za rohem Kulturního domu

uvolnil nebytov˘ prostor, kter˘ byl zrekonstruován, a já jsem

chtûl, aby se tam Nadaãní fond pfiestûhoval. JenÏe mezitím se stala

dal‰í vûc, vznikla totiÏ mezi námi neshoda kvÛli koncertu 8. kvûtna

2005. Myslím, Ïe ze strany paní Flatow do‰lo k nedorozumûní,

a fieknu svÛj názor. Mûsto získalo dotaci na koncert sedmi

hudebníkÛ ze sedmi státÛ, coÏ byl pÛvodní nápad paní Flatow,

kter˘ se mûl v Terezínû konat 8. kvûtna. Symbolická, krásná my‰-

lenka, napsala se Ïádost, a grant jsme získali. Paní Flatow mûla

koncert realizovat, ale pfii‰la s tím, Ïe tady je‰tû veãer uvede

operu Císafi Atlantidy. Upozornili jsme ji, Ïe grant není na Císafie,

ale tvrdila, Ïe peníze má. Asi tfii mûsíce pfied 8. kvûtnem nám

sdûlila, Ïe peníze nemá, Ïe nebude koncert sedmi hudebníkÛ,

Ïe bude Císafi Atlantidy. Vysvûtlili jsme jí, Ïe peníze získala

Nadace Terezín, a Ïe je nemÛÏeme pouÏít na nic jiného, neÏ bylo

v projektu, Ïe bychom je museli vrátit, coÏ by byla mezinárodní

ostuda, a Ïe koncert sedmi hudebníkÛ se musí uskuteãnit.

Odpovûì znûla ne, bude Císafi Atlantidy. Povûfiili jsme tedy

nûkoho jiného, kdo koncert pfiipravil, a dobfie to dopadlo. To byl

okamÏik, kdy se paní Flatow na nás zaãala ‰patnû dívat, a já sv˘m

zpÛsobem na ni. K tomu se je‰tû pfiidruÏila skuteãnost, Ïe jsem

ji poÏádal, aby opustila ty dvû místnosti a pfiestûhovala se jinam.

Nûjakou dobu to trvalo, ale 24. záfií tu byla konference „Terezín

ve tfietím tisíciletí“, ‰el jsem za paní Flatow a navrhl jí, abychom

si sedli za stÛl, vyfie‰ili to jako lidi, a neosoãovali se pfies média.

Tam jsme se naprosto dohodli. ¤ekl jsem jí, Ïe chci, aby tu

Nadaãní fond dále pÛsobil, aby nikam neodcházela. ¤ekla mi,

Ïe z osobních a zdravotních dÛvodÛ si chce udûlat roãní pfiestávku.

A vím, Ïe se dohodla s panem Voglem, Ïe by ten rok táhl Nadaãní

fond Hanse Krásy sám. Dohodli jsme se i na tom, Ïe umístûní

kanceláfie vyfie‰íme dohodou. V‰echno jsme si vysvûtlili a pfiipili

si na to. 

Pfiipravujeme rozhovor i s paní Flatow, oba budou uvefiejnûny
v jednom ãísle na‰eho ãasopisu.  

Vûfiím, Ïe vám fiekne stejné závûry, jaké jsem vám fiekl já.    

S Janem Horníãkem hovofiila

Anna Lorencová

Foto: Matûj Stránsk˘
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festivalem. Spolu s muzikoloÏkou Blankou âervinkovou, které

vdûãím za mnohé. ¤ekla tfieba, tohle udûlej, pomÛÏu ti, budu

s tebou. Dal‰í byla Vlasta Reittererová, tehdy je‰tû Benetková,

docentka Karlovy univerzity, kde pfiedná‰ela hudební vûdu. A záhy

pfii‰la Eva Herrmannová. To byly moje opory. Eva se brzy stala

nejpevnûj‰ím sloupem v kaÏdém smûru. Mûla plno energie, spoustu

kontaktÛ, a pomáhala, vÏdycky pomohla. Dodnes jsem jí nesko-

nale vdûãná. A byli i dal‰í ãlenové. 

Na‰la jste tu nûjakou spfiíznûnou du‰i? Nemám na mysli úfiady,
spí‰ nûkoho z terezínsk˘ch obyvatel.

To bylo zvlá‰tní, zpoãátku, v prvním pÛlroce aÏ roce, jsem

tfieba sedûla v restauraci a nedonesli mi ani kolu ani kávu.

To v‰echno jsem akceptovala. Staãilo mi, kdyÏ jsem si ráno

kupovala cigarety a prohodila s prodavaãem pár vlídn˘ch slov

o poãasí a podobnû. Nebo kdyÏ jsme si v Parkhotelu s paní

Raclovou fiekly dvû tfii slova, pozdûji nûkolik vût. S Památníkem

jsem mûla od poãátku dobré vztahy, a pak uÏ se to zaãalo pomalu

rozrÛstat. SblíÏila jsem se se svou úãetní paní Brzákovou, s tehdej‰í

starostkou paní âechovou a dal‰ími. Na del‰í pfiátelsk˘ rozhovor

to ov‰em nebylo, na to moje ãe‰tina nestaãila. Ale byla jsem vdûãná

i za vlídné pousmání nebo gesto, cítila jsem, Ïe mnozí lidé uÏ mû

pfiijali. V létû jsem nûkolikrát na‰la pfied dvefimi kanceláfie kytici

kvûtÛ, misku s jablky nebo dvû okurky. Nemám tu‰ení, od koho to

bylo, ale myslím, Ïe to pfiinesli terezín‰tí. To bylo milé. Víc jsem

nepotfiebovala. 

Setkala jste se i s negativními projevy?
Urãitû ano, zpoãátku nám tfieba strhávali plakáty, nechodili na

koncerty, ty byly skoro prázdné, cítila jsem urãitou nevraÏivost.

Ale zase jsme mûli napfiíklad velmi dobr˘ vztah se ‰kolou. Tak i

onak. Ale nemûla jsem to ‰tûstí, abych cítila, Ïe jsem tu vítána, od

poãátku tu byl urãit˘ odstup. Souãasnû jsem se v‰ak stále ãastûji

setkávala i s povzbuzením, se sympatiemi. 

Jak se vám dafiilo to pfiekonat, kde jste brala sílu? 
Pfiedev‰ím ze svého pfiesvûdãení, a sílu mi dodávali lidé,

ktefií pfiicházeli na koncerty - a hlavnû umûlci. Kdykoli jsem

nûkoho poÏádala, aby v Terezínû hrál, kaÏd˘ to s radostí pfiijal.

To bylo fantastické. Nejenom Nûmci, i ãe‰tí umûlci. Mám

dvû velké sloÏky vzácn˘ch dopisÛ od lidí, ktefií mi dûkovali

za koncerty. Nebo oficiální dopisy velvyslancÛ, to bylo pro mne

velké povzbuzení. 

Proã vlastnû vznikla roztrÏka mezi vedením mûsta a Nadaãním
fondem Hanse Krásy? Pan ing. Horníãek mluvil o tom, Ïe pfiíãi-
nou bylo va‰e rozhodnutí realizovat v Terezínû 8. kvûtna 2005
operu Viktora Ullmanna Císafi Atlantidy. Byla to podle vás tato
skuteãnost, nebo uÏ tu pfiedtím nûco bylo?

V podvûdomí urãitû, myslím, Ïe to byla uÏ jen ta povûstná

poslední kapka. Od samého poãátku jsem v mnoha ohledech

naráÏela na urãit˘ odpor. Do jisté míry jsem to akceptovala a chá-

pala. Skuteãnost, Ïe by tady pravideln˘ hudební Ïivot mûla

realizovat právû Nûmka, mohla b˘t nahlíÏena velmi skepticky.

Ale postupnû jsme získávali pfiátele z ãeské i nûmecké strany a ze-

jména z umûlecké oblasti. Pfiedsudky mûsta ov‰em pfietrvávaly.

V˘buch nastal, kdyÏ jsem panu âernému, kter˘ byl pfiedsedou

Nadace Terezín a zároveÀ ãlenem mûstské rady, ukázala e-mailo-

vou zprávu z kanceláfie eurokomisafiky Wallström, Ïe se zúãastní

plánovaného pfiedstavení Císafie Atlantidy 8. kvûtna 2005. To nebyla

pocta jen pro mne, pro nás, to byla pocta vyslovená zejména

skladateli Ullmannovi i v‰em umûlcÛm, ktefií v ghettu pÛsobili

a tvofiili, ale i souãasn˘m interpretÛm, ktefií se opefie vûnují. Bylo

to ocenûní základní my‰lenky opery - autoritativní moc pfieÏije

katarzi a vzdá se sv˘ch despotick˘ch forem ve prospûch lidství.

To je nadãasové poselství této opery, která, bohuÏel, nemohla

b˘t provedena. Byl by to vlastnû úspûch Terezína, neboÈ mûsto

bylo hostitelem paní Wallström, mûsto by prezentovalo dílo,

které se rozhodla nav‰tívit. Nûkolik dnÛ poté, co jsem o zprávû

eurokomisafiky informovala radnici, se konaly rÛzné porady

v Praze, k nimÏ mû nepfiizvali, aãkoliv jsem o to prosila.

Na 25. bfiezna 2005, kdy jsem byla v Berlínû, byla svolána

porada do Terezína. Nûkdo mi to v‰ak den pfiedtím zavolal, nazítfií

v 5 ráno jsem odjela z Berlína a ve ãtvrt na jedenáct vstoupila

do dvefií místnosti, kde jednání probíhalo. Na této schÛzi bylo

na návrh ing. Horníãka pfiedstavení Císafie Atlantidy zru‰eno.

S panem Voglem jsme hlasovali proti zru‰ení pfiedstavení, ale byli

jsme pfiehlasováni. A nejen to, zároveÀ jsem dostala i v˘povûì

z na‰ich kanceláfisk˘ch místností, mûla jsem odevzdat klíãe od sálu

i klíã od „Kfiídla pro Terezín“, které by mûsto bez na‰í ãinnosti

nikdy nezískalo. V‰echna tato opatfiení radnice vÛãi Nadaãnímu

fondu Hanse Krásy nás samozfiejmû citelnû po‰kodila jak finanãnû

tak morálnû, neboÈ smûfiovala proti základní motivaci na‰í ãinnosti.

PovaÏuji to dokonce za uráÏku Terezínské iniciativy, b˘val˘ch

vûzÀÛ, ktefií budou tûmito opatfieními nakonec také postiÏeni.

Nemluvû o tom, jak hluboce se to dotklo mne osobnû.  

Jak si to vysvûtlujete?
Nevím, snad se obávali, „Ïe jim pfierostu pfies hlavu“, coÏ je

smû‰né. Pracuji v Terezínû s nad‰ením a nezi‰tnû víc neÏ 10 let,

a nechci nic jiného, neÏ tady pofiádat koncerty. Nedávno jsem

zjistila, Ïe to dokonce ohroÏuje mou penzi, neboÈ tûch deset let mi

bude chybût.

To uÏ je i váÏná existenãní záleÏitost.
Velmi váÏná, ale já pfiesto, tak jako Edith Piaf, „Je ne regrette

rien“ - niãeho nelituji. Pracuji s pfiesvûdãením, je krásné vûnovat

se nûãemu, o ãem jste pfiesvûdãená, Ïe je správné a potfiebné. Jsem

ãlovûk, kter˘ má vize a vûfií v jejich realizaci. Ná‰ úplnû první

koncert v roce 1994, to byl rozhodující záÏitek. âekali jsme,

Foto: archiv G. Flatow

▼

dokonãení na stranû 12
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Ïe pfiijde pár lidí, a bylo plno, úplnû plno. A kdyÏ mi po koncertû

pan doktor Schimmerling se slzami v oãích podal ruku a fiekl

dûkuji, vûdûla jsem, Ïe toto je most mezi Nûmci a vámi pfieÏiv‰ími.

A já jsem velmi silnû pociÈovala, Ïe jsem Nûmka. Vûdûla jsem,

Ïe hudba, pfii níÏ si spoleãnû pfiipomínáme obûti, nás spojuje.

Od této chvíle jsem vûdûla, Ïe musím pokraãovat. V tomto

okamÏiku jsem zaãala znovu uvaÏovat o Rafaelu Schächtrovi

a Verdiho Requiem. Vûdûla jsem, Ïe toto dílo musím v Terezínû

uvést. A jsme zpátky u vizí. Víte, co to znamenalo? Byla jsem

sama, nemûla jsem za sebou Ïádnou organizaci, vûdûla jsem,

jak je dílo rozsáhlé a jak nároãné to bude - to byla skuteãná vize!

Absolutní utopie, která s realitou nemûla pranic spoleãného.

Ale já byla pfiesvûdãená, Ïe k tomu, aby bylo moÏno plnû pochopit

nesmírn˘ v˘znam Verdiho Requiem pro ghetto, musí b˘t v Terezínû

znovu uvedeno. Koncert, jehoÏ zá‰titu pfievzali prezidenti Václav

Havel a Roman Herzog, se konal 9. záfií 1997 na 4. dvofie

Malé pevnosti, kter˘ byl zcela zaplnûn. Úãastnily se ho pfiední

osobnosti vefiejného Ïivota, dirigoval Gerd Albrecht. I nebesa

nám pfiála. Schylovalo se k boufice, blesky kfiiÏovaly oblohu,

jakmile v‰ak Gerd Albrecht sklonil taktovku a zaãal se dûkovat,

rozzáfiilo se slunce. Bylo to fantastické. 

Za v‰echnu tuhle velikou a zásluÏnou práci, i za ãas, kter˘ jste
mi vûnovala, vám upfiímnû dûkuji.   

S Gaby Flatow hovofiila 

Anna Lorencová

MAXIMILIAN-KOLBE-WERK E.V.
Málokdo u nás asi ví, Ïe tato instituce vÛbec existuje, a jaká ãinnost se pod tímto názvem skr˘vá. Podtitul zní: Hilfswerk für

KZ-Überlebende im Dienste der Versöhnung. 

Kdo byl Maximilan Kolbe a proã toto prospû‰né zafiízení nese jeho jméno? 

Polsk˘ franti‰kánsk˘ minorita Maximilian Kolbe se narodil roku 1894 a byl zakladatelem franti‰kánského klá‰tera se sídlem

v Niepokalanówû. V lednu 1941 byl zatãen gestapem a dopraven do Osvûtimi. -  Jako trest za útûk jednoho vûznû bylo v ãervenci

1941 namátkovû vybráno deset vûzÀÛ a odsouzeno k trestu smrti umuãením. Kolbe, kter˘ v této skupinû ani nebyl, nabídl Ïivot svÛj

za Ïivot otce rodiny Franciczka Gajowniczeka. Uvûznili ho v bunkru, kde vûznû nechávali umírat hlady. Po dvou t˘dnech, dne

14. srpna 1941, Maximiliana Kolbeho, vûznû ãíslo 16670, je‰tû Ïivého zavraÏdili fenolovou injekcí. 

Maximilian-Kolbe-Werk je dobrovolná dobroãinná kfiesÈanská organizace se sídlem v nûmeckém Freiburgu. Podporuje b˘valé

vûznû koncentraãních táborÛ, ktefií se ocitli v tíÏivé finanãní situaci. Kromû toho jim poskytuje rekreaãní pobyty ve svém nádherném

sídle v lucemburském Schengenu. Roãnû se tu obvykle vystfiídají ãtyfii skupiny z nejrÛznûj‰ích zemí. 

Vloni v záfií nás tam z âeské republiky pfiijelo sedm a zároveÀ s námi tam bylo je‰tû sedmnáct SlovákÛ. Pohodlnû jsme bydleli

a ãesk˘ kuchafi se svou francouzskou kolegyní se o nás v˘bornû starali. 

KaÏd˘ den byl pro nás pfiipraven zajímav˘ a pouãn˘ program. ProtoÏe Schengen leÏí na rozhraní tfií státÛ, pob˘vali  jsme stfiídavû

v Lucembursku, ve Francii a v Nûmecku. V‰ude jsme si prohlíÏeli pozoruhodné církevní i svûtské památky. Oficiálnû nás pfiijímali

starostové mûst, prelát dómu v Trevíru nás provedl chrámem a hostil ve sv˘ch reprezentaãních místnostech. Katolick˘ spolek Ïen

v Nennigu pro nás uspofiádal pfiátelské odpoledne s poho‰tûním. Na zpáteãní cestû jsme se zastavili na viniãním statku v Sehndorfu,

kde jsme ochutnávali vína. Vedoucí pracovníci, pan Hasenmüller a pan Krug, se o nás po celou dobu obûtavû starali. Tuto nároãnou

práci dûlají dobrovolnû a z pfiesvûdãení, Ïe musí odãinit v‰echno zlo, které nám bylo zpÛsobeno. O víkendu si nás rozebraly nûmec-

ké rodiny do sv˘ch domovÛ, kde nás hostily a kde jsme se vzájemnû poznávali. V‰ichni se upfiímnû zajímali o na‰i minulost. Ani oni

nemûli snadn˘ Ïivot, neboÈ jejich krajem se válka pfiehnala hned nûkolikrát. V‰ude v okolí se nacházejí vojenské hfibitovy. Jeden

americk˘ jsme nav‰tívili, jsou tam tisíce hrobÛ, také fiada Ïidovsk˘ch.

Kolem Mosely je nádherná krajina plná vinic. V na‰í skupinû vládla v˘borná atmosféra, na‰i hostitelé dûlali v‰e pro na‰i spoko-

jenost, povaÏují to za samozfiejmé gesto k usmífiení. 

Nadace Maximilian-Kolbe-Werk je financována v˘hradnû  ze soukrom˘ch darÛ a chrámov˘ch sbírek.

Lisa Miková  

J a k  p s á t  -  Î i d  n e b o  Ï i d ?J a k  p s á t  -  Î i d  n e b o  Ï i d ?
(malá úvaha)

V na‰em ãasopise se ãasto setkáváme s obojím zpÛsobem psaní. A tak bych k tomu ráda nûco podotkla. Nevím, co fiíkají Pravidla

ãeského pravopisu dnes, od doby, kdy jsem se uãila ãeskému pravopisu, uÏ uplynulo pár let (zaãala jsem s tím v Terezínû) a mnoho pra-

videl se mezitím pfiizpÛsobilo v‰eobecnému úpadku ãe‰tiny.

Ale: Îid s velk˘m Î platilo jako vyjádfiení etnika a Ïid s mal˘m Ï jako vyjádfiení náboÏenství. Má to svou logiku i paralelu: dfiíve

se cikán psalo s mal˘m c a obávám se, Ïe to bylo vyjádfiení i nejasného zafiazení této minority. Dnes se ov‰em pí‰e Rom i Scinti
s písmeny velk˘mi jako v˘raz etnika, nejde nutnû o národ - a tomu tedy odpovídá Îid. Pouze chceme-li vyjádfiit ãi zdÛraznit náboÏenství,

pak podobnû jako kfiesÈan, je na místû psát Ïid. JelikoÏ v‰ak vût‰ina tûch, o nichÏ pí‰eme, zrovna náboÏenství moc neholduje, navíc

náboÏenství na rozdíl od etnického pÛvodu se nedûdí, myslím, Ïe je na místû psát Îid s velk˘m Î. Mimo gramatiky v tom cítím i kou-

sek úcty nás sam˘ch k sobû. 

MV
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V pondûlí 30. ledna byl ve Vzdûlávacím a kulturním centru Îidovského muzea v Praze rozhovor s Dr. J. Milotovou, MUDr. G. Singrem,
B. Kopoldem a se mnou o odboji za války. Veãer velmi zdafiile moderoval Petr Brod.

Byl jsem vdûãn˘ za pozvání, protoÏe k odboji patfií i odboj v koncentraãních táborech, aÈ uÏ byl jakéhokoliv druhu, a já mûl moÏnost
promluvit o stále podceÀovaném odboji v Birkenau a zároveÀ se ozvat ne jako historik nebo v˘znamn˘ ãlen odboje, ale jako ten nejmen‰í
ãláneãek, i kdyÏ pfiece jen trochu v˘jimeãn˘. Mûl jsem osobnû (coÏ ov‰em odporovalo zásadám konspirace) pfiístup k vedení chystaného
odboje, které se soustfieìovalo v dûtském domovû, tehdy, jak bylo zvykem, zvaném po nûmecku kinderheimu. 

Hájím a hájil jsem tam názor, Ïe snaha poctivû pfieÏít, uÏ znamenala odboj. Obû slova je tfieba definovat, dnes by se fieklo „rozkr˘t“.
Poctivû, ãestnû, znamená tedy nikoliv na úkor, na újmu nûkoho druhého nebo dokonce celku. Kde je ov‰em hranice? Vorarbeiter, ãesky
tedy pfiedák, skuteãnû Ïil sv˘m zpÛsobem na úkor druh˘ch, ale vorarbeiter Loewy napfi. chránil své pracovníky, jak jen mohl. (Urãitû
se najdou hlasy, Ïe to není pravda, Ïe Loewy byl svinû. Zase otázka konkrétní situace, asi jak pro koho. Anebo byli dva, Lévi a Loewy?)
Ale zde vyvstává v˘ãitka tfietího Leviho, italského spisovatele Primo Leviho: KaÏd˘, kdo pfieÏil, pfieÏil na úkor nûkoho, kdo ‰el do plynu.
Je tomu tak. Dûlal jsem betreuera, madricha, tedy opatrovníka a zároveÀ uãitele. Jistû byli dal‰í, stejnû schopní jako já, a pro nû uÏ to
místo nezbylo. To platí pro kaÏdého, kdo zastával jakoukoli funkci. Ale platí to pro nás pro v‰echny, kdo jsme pro‰li selekcí a ‰li jsme na
práci, muÏi do Schwarzheide, Ïeny hned do dvou pracovních táborÛ. Dokonce jsme vûdûli, Ïe ti, kdo zÛstávají ve familienlágru, jsou od-
souzeni k smrti plynem. Nevzpomínám si, Ïe by to kdokoliv kdykoliv pfiipomnûl, jen se ãekalo - a to po celou válku - na konec, kter˘ i je
snad osvobodí. Ostatnû, chystaná vzpoura by byla je‰tû krutûj‰í, poãítalo se, Ïe pfieÏije jedno, maximálnû dvû procenta. Ani to nebylo jisté.

Je tûÏké hledat hranice, co je‰tû bylo morální, a co nikoliv. Pfiesto, nebo moÏná právû proto, dávám vÏdy dÛraz na to poctivû, ãestnû
pfieÏít. Kdyby to poctivû mûlo odpadnout, platilo by pro v‰echny funkcionáfie, kolaboranty, kuchafie, ktefií se snaÏili pfieÏít - dokonce
zcela otevfienû - na úkor druh˘ch. 

Vyskytl se názor, Ïe jedinû ten, kdo se snaÏil pfieÏít a zároveÀ pomáhal alespoÀ nûkomu, má právo poãítat se k odboji. Je to vysoce
morální poÏadavek, ale zcela nereáln˘. KdyÏ ho dovedeme do krajnosti, najdeme dvojici, kde jeden pomáhá druhému. Ten jeden mÛÏe
pomáhat, je dejme tomu kuchafi, ale i velitel bloku (blockältester), ti v‰ichni mûli své oblíbence. SnaÏili se stÛj co stÛj pfieÏít a nûkomu
pomáhali. Ten, kdo byl pasivním pfiíjemcem takové pomoci, tedy pod pojem odboj nespadá, sám uÏ nemohl nikomu pomáhat. Vidíme,
Ïe urãení „poctivû“ je daleko dÛleÏitûj‰í. Je srozumitelné a nakonec zahrnuje v‰e potfiebné. 

Vskutku v‰e? 
V diskusi toho veãera bylo zcela zfiejmé, Ïe publikum se o odboji se zbraní v ruce zajímalo zfietelnû více neÏ o odboj v koncentráku,

kter˘ se nezdá tak hrdinsk˘ a kter˘ nepfiibliÏoval konec války. Vyskytly se názory dûlit odboj na aktivní a pasivní. I zde dojdeme ke stejn˘m
problémÛm. Kdo dûlal spojku, nosil potravu a léky, a nemûl v ruce zbraÀ, jak˘ to byl odboj, aktivní nebo pasivní? 

Zdá se mi, Ïe odboj, aktivní i pasivní, by mûl b˘t vyhrazen pro ãinnost se zbraní v ruce nebo bezprostfiednû k ní se vztahující.
âe‰tina má tu vzácnou vlastnost, Ïe absorbuje cizí slova a ãasto je v˘znamovû, právû pro odstíny, rozli‰uje. A v tomto smyslu - pozi-

tivním - navrhuji rozli‰it odboj a rezistenci.
A slovo rezistence - podle slovníku - znamená sice také odpor a projev odporu, ale téÏ schopnost odolávat, vzdorovat nepfiízniv˘m

vlivÛm, odolnost, nesouhlas. A schopnost odolávat, vzdorovat, to je pfiesnû pfiípad lidí v koncentraãním tábofie, ktefií nerezignovali.
Samozfiejmû, kdyÏ do‰lo k povstání jako v Treblince, ve Var‰avû, ãi ke vzboufiení sonderkomanda v Osvûtimi, jde jasnû o odboj. Podle
mého soudu ‰lo i v Birkenau o odboj, pfiestoÏe tam dÛkladnû pfiipravované povstání bylo na základû dodateãnû prokázan˘ch informací
odvoláno.

Sám si myslím, Ïe je ‰koda, Ïe heroická kapitola o odboji a vzpourách v koncentraãních táborech nebyla sepsána, a dnes uÏ ji nelze
doplnit a zmapovat. To ov‰em uÏ je jiná problematika. 

Jifií Franûk

ODBOJ V KONCENTRAâNÍCH TÁBORECH

NANA PPAMùËAMùË RODINYRODINY
V úter˘ 21. února se uskuteãnil v Kulturním domû v Terezínû

klavírní recitál Jany Frenklové na pamûÈ rodiny, která pro‰la
Terezínem a dal‰ími koncentraãními tábory. Koncert uspofiádalo
mûsto, úvodní slovo pfiednesl starosta Jan Horníãek.

Na peãlivû vybraném programu byla skladba O matince Josefa
Suka, Sonata a moll K 310 Wolfganga Amadea Mozarta a po pfie-
stávce Obrázky z v˘stavy Modesta Petroviãe Musorgského. Cel˘
program a virtuózní pfiednes klavíristky byl obecenstvem velmi vfiele
pfiijat. ·koda, Ïe koncert nemûl dostateãnou propagaci a Ïe obe-
censtvo nebylo tak poãetné, jak by si umûlkynû zaslouÏila. 

Jana Frenklová (1947) se narodila v Praze a jiÏ v ‰esti letech
zaãala komponovat. Vystudovala klavír a kompozici na PraÏské
konzervatofii, následovalo studium v Leningradû (nyní opût
Petrohradû), které bylo pfieru‰eno okupací v srpnu 1968 a odjezdem
rodiny do Lond˘na, kde studia dokonãila. V souãasnosti pÛsobí
na Univerzitû v Bangoru v Severním Walesu, kde je vedoucí
interpretaãního oddûlení na katedfie hudebního umûní. Vûnuje se
koncertní hfie sólové i komorní a pedagogické ãinnosti.

mist
Jana Frenklová obklopená gratulanty a kvûtinami

(Foto: Michal Stránsk˘)
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Ráda bych vás seznámila s ãerpáním zdravotního grantu

Claims Conference (dále jen CC), kter˘ dostává Terezínská

iniciativa (dále jen TI) pro v‰echny pfieÏiv‰í obûti protiÏidovské

nacistické perzekuce, Ïijící v âR.

V roce 2005 do‰lo k tomu, Ïe zdravotní grant CC ve v˘‰i 80

tis. USD nestaãil pokr˘t poÏadavky klientÛ. Samozfiejmû, Ïe velk˘

podíl na této skuteãnosti mûl niÏ‰í kurs USD. Dále docházelo ke

zdraÏování lékÛ a zdravotních pomÛcek a k jejich niÏ‰ímu pfiíspûvku

ze strany zdravotních poji‰Èoven. V neposlední fiadû narÛstal i poãet

klientÛ, ktefií tento grant vyuÏívají. Vzhledem k tomu, Ïe v pfie-

de‰l˘ch letech jsme mûli problém celkovou ãástku grantu vyãerpat,

rozhodl se v˘bor  zdravotního fondu Claims Conference (dále jen

ZFCC) v srpnu 2004 zv˘‰it pfiíspûvky na zdravotní pomÛcky,

coÏ mûlo jistû také vliv na vy‰‰í ãerpání v roce 2005. Dfiíve bylo

ãerpáno v prÛmûru 150 tis. Kã mûsíãnû, v roce 2005 do‰lo k ãerpá-

ní cca 190 tis. Kã. Z toho dÛvodu musel v˘bor ZFCC pfiijmout od

1. 9. 2005 opatfiení a pozastavit proplácení zdravotních pomÛcek

a ãásteãnû i lékÛ, ãímÏ do‰lo k situaci, Ïe nemohlo b˘t z grantu

na rok 2005 proplaceno cca 400 tis.Kã.

Na základû Ïádosti o zdravotní grant na rok 2006 dostala TI

pfiíslib nového grantu ve stejné v˘‰i - 80 tis. USD (Ïádali jsme

podle pfiedpokladu skuteãn˘ch potfieb o 120 tis. USD). V˘bor

ZFCC tedy na své schÛzi dne 26. 1. 2006 rozhodl o zmûnû
podmínek pro poskytování finanãní a materiální pomoci, které

budou platit od 1. 1. 2006. V‰echny Ïádosti, které jiÏ nemohly b˘t

proplaceny na konci roku 2005, budou vyfiízeny podle nov˘ch

podmínek. Dochází v nich ke sníÏení pfiíspûvkÛ na léky, které

budou hrazeny ve v˘‰i 60 %, a zdravotních pomÛcek ve v˘‰i 50 %,

a ãásteãné úpravû jejich limitÛ. Pro rok 2006 v‰ak mÛÏeme slíbit,

Ïe pfiíspûvky budou klientÛm propláceny v bûÏn˘ch termínech

vyfiízení a nebude docházet k v˘padkÛm, tak jako k tomu dochá-

zelo v pfiede‰lém roce. TI totiÏ dostává peníze od CC v nûkolika

zálohách a dodateãnû po vyúãtování. Proto si musí prostfiedky

pÛjãovat a v leto‰ním roce jiÏ je moÏné opût spolupracovat s ÎOP,

která bude vyplácení prÛbûÏnû zálohovat.

Zdravotní grant CC mohou vyuÏívat v‰echny pfieÏiv‰í obûti

holocaustu (nikoliv jen ãlenové TI). Pfiíspûvky na zdravotní po-

mÛcky a léky budou  vypláceny pouze do v˘‰e obdrÏeného grantu

na pfiíslu‰n˘ rok. Pfiípadné informace je moÏné získat v sociálním

oddûlení ÎOP u paní Zlaty Kopecké, tel.ãísle: 224 800 810.

TI obdrÏela na rok 2006 od CC je‰tû grant Naléhavé pomoci,
t˘kající se osob, které jsou nemajetné a dostaly se do finanãní tísnû.

Jde zejména o osoby, které potfiebují naléhavou pomoc, aÈ uÏ kvÛli

invaliditû, drah˘m lékÛm, zdravotním pomÛckám, lékafisk˘m zá-

krokÛm nehrazen˘m poji‰Èovnou, nutn˘m úpravám bytu, stûhování,

nákladÛm na bydlení, o‰acení apod. Tyto prostfiedky jsou urãeny

také v‰em obûtem holocaustu. 

Písemné Ïádosti je moÏné zaslat do sekretariátu TI,

Jáchymova 3, Praha 1. V Ïádosti by mûly b˘t uvedeny i rodinné

pomûry, majetek a v˘‰e dÛchodu.

Vûra Baumová, pfiedsedkynû sociálnû zdravotní komise TI

POSKYTOVÁNÍ FINANâNÍ POMOCI OBùTEM PROTIÎIDOVSKÉ PERZEKUCE

NOVÉ PODMÍNKYNOVÉ PODMÍNKY
pro poskytování finanãní a materiální pomoci obûtem protiÏidovské nacistické perzekuce.

Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc. (CC) se sídlem v New Yorku, USA, poskytuje formou grantÛ
finanãní prostfiedky Terezínské iniciativû (TI). Tyto prostfiedky jsou ve smyslu grantov˘ch pravidel urãeny ve prospûch dosud Ïijících

obûtí protiÏidovské nacistické perzekuce. Distribuce prostfiedkÛ probíhá pomocí k tomu úãelu zfiízeného „Zdravotního fondu Claims

Conference“ (ZFCC), jehoÏ ãinnost fiídí ‰estiãlenn˘ v˘bor, sloÏen˘ vÏdy ze dvou zástupcÛ TI, Îidovské obce v Praze (ÎOP) a Federace

Ïidovsk˘ch obcí v âR (FÎO). V̆ bor ZFCC ve smyslu sv˘ch stanov urãuje podmínky poskytování zmínûné pomoci, stanovuje její limity

a rozhoduje ve zvlá‰tních pfiípadech. Organizaãní zaji‰tûní (penûÏní plnûní, zápÛjãky) provádí ÎOP na základû smlouvy s TI. Praktick˘

v˘kon ãinností s tím souvisejících je svûfien sociálnímu oddûlení ÎOP.

Ve smyslu Stanov stanoví V˘bor ZFCC od 1. 1. 2006 tyto nové podmínky pro poskytování finanãní a materiální pomoci pro
obûti protiÏidovské nacistické persekuce v âeské republice.

Pomoc ze ZFCC mÛÏe získat kaÏd˘, kdo byl pro svÛj pÛvod postiÏen protiÏidovskou nacistickou perzekucí, je obãanem âR, narodil

se nejpozdûji 8. 5. 1945, a v souãasné dobû Ïije trvale nebo doãasnû v âR. Zejména jde o vûznû koncentraãních táborÛ, ghett, ukr˘vané

dûti (HCH) a váleãné emigranty, i kdyÏ jejich perzekuce zaãala v jiné zemi. Splnûní tûchto podmínek se prokazuje jednorázovû pfii první

Ïádosti o pomoc a osvûdãuje se nûkter˘m z následujících zpÛsobÛ (spolu s dokladem totoÏnosti - OP, pasem):

- dokladem o ãlenství v TI, HCH

- dokladem o ãlenství v nûkteré ÎO v âR,

- jin˘m dokladem (v˘pisem z kartotéky transportÛ, osvûdãením dle zákona 255/1946 Sb., rodn˘m listem, svatební smlouvou, atd.).

Pomoc ze ZFCC lze poskytnout formou:

A) finanãního pfiíspûvku

B) zápÛjãky zdravotních a kompenzaãních pomÛcek.

Na pomoc není právní nárok a poskytuje se do v˘‰e objemu prostfiedkÛ v ZFCC a dle stavu skladu pomÛcek. Písemné

Ïádosti o pomoc (forma je volná, jednoduch˘ formuláfi má k dispozici sociální oddûlení ÎOP) se pfiijímají na adrese: 

ÎOP, sociální oddûlení, Maiselova 18, 110 00 Praha 1.
Pfii první Ïádosti (nov˘ Ïadatel) je tfieba doloÏit oprávnûnost pfiedloÏením nebo zasláním kopie v˘‰e uveden˘ch dokladÛ. V první

Ïádosti je tfieba uvést jméno, datum narození, adresu, pfiípadnû telefon, doporuãuje se uvést ãíslo úãtu pro bankovní pfievod. Tyto údaje

je nutné uvést i pfii kaÏdé zmûnû.

Ke kaÏdé Ïádosti (oznaãené jménem) je tfieba pfiiloÏit kopii receptu nebo lékafiského vyjádfiení a úãetní doklad potvrzující úhradu

v hotovosti (pokud se nejedná o zápÛjãku). Pfii dlouhodobém uÏívání léku lze pfiedloÏit potvrzení lékafie o nutnosti uÏívání léku po stano-

venou dobu. Poskytnutí pomoci není vázáno na sociální situaci Ïadatele (ani v kladném, ani v záporném smyslu). Úhrady, neuvede-li

Ïadatel bankovní spojení, jsou zasílány po‰tou, nebo je lze osobnû pfievzít v pokladnû ÎOP.
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A) Finanãní pfiíspûvek

Podmínkou poskytnutí pfiíspûvku je potfieba indikovaná o‰etfiujícím lékafiem. Finanãní pfiíspûvek lze poskytnout na tyto poloÏky,

v jednotliv˘ch pfiípadech platí tato omezení a zpfiesÀující pravidla:

I) Léky
úhrada 60 %

limit mûsíãního pfiíspûvku na léky ãiní cca 1.000,- Kã.

II) Zdravotní pomÛcky

- zubní protetika a zubolékafiské úkony
úhrada 50 %

nejv˘‰e v úhrnu 6.000,- Kã

- br˘le, kontaktní a intraokulární ãoãky (implantáty)
úhrada: 50 %

nejv˘‰e v úhrnu 2.000,- Kã
pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut jednou za 2 roky

- naslouchadla 
úhrada: 50 %

nejv˘‰e v úhrnu 6.000,- Kã
pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut jednou za 3 roky

- zdravotní matrace
úhrada 50 %

nejv˘‰e v úhrnu 3.000,- Kã
pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut jednou

- ortopedické a ostatní zdravotní pomÛcky a jejich opravy 
úhrada 50 %

nejv˘‰e v úhrnu 3.000,- Kã

III) Pfiíspûvky na léãebnou péãi

- lékafiské o‰etfiení, vy‰etfiení a jednorázové zákroky
limit na lékafiské o‰etfiení, vy‰etfiení a jednorázové zákroky ãiní 1.000,- Kã a do této v˘‰e se hradí 50 %

- nadstandardní lÛÏkovou péãi 
limit na nadstandardní lÛÏkovou péãi ãiní 5.000,- Kã a do této v˘‰e se hradí 50 %.

IV) Pfiíspûvky na preventivní péãi

- oãkování proti klí‰Èové encefalitidû a chfiipce (v pfiípadû, Ïe nehradí zdravotní poji‰Èovna) 

úhrada 100 %

Maximální úhrn v‰ech pfiíspûvkÛ jednomu Ïadateli ãiní cca 12.000,- Kã za rok.

Minimální v˘‰e Ïádosti o pfiíspûvek ze ZFCC ãiní 200,- Kã, poÏadavky nedosahující této v˘‰e lze soustfieìovat a podávat 

souhrnnû. 

V mimofiádn˘ch pfiípadech hodn˘ch zvlá‰tního zfietele lze poskytnout finanãní pfiíspûvek i nad rámec uveden˘ch pravidel, 

po posouzení a schválení v˘borem ZFCC.

B) ZápÛjãky zdravotních a kompenzaãních pomÛcek

Z pÛjãoven pomÛcek, zfiízen˘ch pfii nûkter˘ch ÎO, pfiedev‰ím v ÎOP, lze zapÛjãit: sedaãky do vany nebo sprchového koutu, berle,

navlékaãe, podavaãe, tlakomûry, toaletní kfiesla, chodítka, antidekubitní matrace, mechanické vozíky, madla, nástavce WC. PomÛcky

jsou zapÛjãovány po sepsání zápÛjãní smlouvy a na individuálnû dohodnutou dobu. Po jejím uplynutí, nebo pominou-li dÛvody zápÛjãky,

s ohledem na charakter pomÛcky (je-li to úãelné), je tfieba pomÛcky vrátit. Pfii zapÛjãení protiskluzov˘ch podloÏek do vany nebo

sprchového koutu a madel hradí Ïadatel 25 % pofiizovací ceny. Pro zapÛjãení se vyÏaduje indikace lékafiem nebo doporuãení ergoterapeuta.

Tato pravidla byla schválena v˘borem ZFCC dne 26. 1. 2006 a vstupují v platnost od 1. 1. 2006
(nahrazují pfiede‰lá pravidla s platností od 1. 8. 2004).
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FINANâNÍ KOMISE
V̆ sledky hospodafiení Terezínské ini-

ciativy zpracovává úãetní firma kaÏdé

ãtvrtletí. Její rozvaha, v˘sledovka, pfiehledy

jednotliv˘ch pfiíjmÛ a vydání, prÛbûh a sta-

vy bankovních úãtÛ a pokladny jsou stál˘m

podkladem kaÏdého zasedání finanãní

komise pfiedsednictva Terezínské iniciativy.

Tak tomu bylo i v roce 2005. 

Porovnáním s pfiedchozím rokem jsou

sledovány nejen v˘dajové trendy, ale i pfiíj-

mové. V pololetí byl zji‰tûn znaãn˘ rozdíl

v darech od jednotlivcÛ. Proti roku 2004

byl poloviãní. Na‰i ãlenové neplatí Ïádné

ãlenské pfiíspûvky. Provoz na‰eho sdruÏení

je z velké míry odkázán na dobrovolné

pfiíspûvky na‰ich ãlenÛ, a proto se pfiedsed-

nictvo rozhodlo vloÏit sloÏenky do poslední-

ho loÀského ãísla na‰eho ãasopisu, kter˘

dostávají zdarma v‰ichni na‰i ãlenové.

KaÏdé jednání finanãní komise v roce

2005 se zab˘valo jednou základní otázkou

na‰eho hospodafiení. Jak dál s dûdictvím

po zemfielém na‰em ãlenu Dr. Tomanovi.

Z pfiíspûvkÛ uvefiejnûn˘ch na 2. stranû ãísla

33 ãasopisu Terezínská iniciativa je zfiejmé,

s jakou váÏností se finanãní komise touto

otázkou zab˘vala. Vyslechla a zváÏila

názory i pfiizvan˘ch finanãníkÛ a doporu-

ãila pfiedsednictvu dal‰í postup. Pfiedsed-

nictvo, které podle na‰ich stanov odpovídá

za hospodafiení Terezínské iniciativy, jedno-

myslnû schválilo dne 24. ledna 2006 návrh

finanãní komise. Zdûdûné finanãní pro-

stfiedky budou pfievedeny z termínovaného

úãtu u banky a investovány vhodn˘m zpÛ-

sobem tak, aby se dûdictví nezmen‰ovalo,

ale naopak, aby v˘nosy mohly slouÏit

cílÛm uveden˘m v závûti.

Jaroslav Kraus

ZPRÁVA VZDùLÁVACÍ
KOMISE

V roce 2005 nastaly kromû bûÏn˘ch

aktivit, spojen˘ch se ‰kolními zájezdy do

Památníku Terezín a s ãinností pamûtníkÛ

ve ‰kolách, v Památníku  a na uãitelsk˘ch

semináfiích dvû v˘znamné novinky. 

Jednak byla pfii zasedání úãastníkÛ

Nadaãního fondu obûtem holocaustu na

popud filmového investigativního doku-

mentaristy Martina ·moka vytvofiena

internetová skupina Holocaust, v níÏ  jsou

registrováni zástupci NFOH, Îidovského

muzea, FÎO, Památníku Terezín, organi-

zace Tváfií v tváfi, Terezínské iniciativy

a Institutu Terezínské iniciativy a Martin

·mok se sv˘m teamem. Jejím úãelem je

zaji‰Èovat vzájemnou informovanost a koordi-

naci úãastníkÛ. Za TI se do této skupiny

zapojil ãlen pfiedsednictva a vzdûlávací

komise Ing. Pavel Werner. V této sou-

vislosti byla vytvofiena spoleãná databáze

pamûtníkÛ, ktefií jsou ochotni  pfiedná‰et

ve ‰kolách a na semináfiích, takÏe se tím

roz‰ífiila moÏnost jejich pÛsobení i mimo

rámec TI.

Dal‰í v˘znamnou pomocí pro TI byl

novinov˘ ãlánek Dr. L. Pavláta, kter˘

poukazoval na paradoxní skuteãnost,

Ïe pokud chceme, aby se ãe‰tí Ïáci a studenti

v rámci náv‰tûvy Muzea ghetta v Terezínû

seznamovali s holocaustem, financujeme

tyto zájezdy z vlastních zdrojÛ, protoÏe od

ãesk˘ch  institucí, vãetnû Ministerstva

‰kolství, se dosud nepodafiilo pro tuto ãinnost

získat finanãní podporu. Ministerstvo

‰kolství - jak jsme se o tom zmínili jiÏ

v minul˘ch ãíslech na‰eho ãasopisu - na to

velice aktivnû a rychle reagovalo a získali

jsme  grant na zbytek roku 2005. 

Nyní je podán - a (v dobû psaní této

zprávy) pfiedbûÏnû pfiislíben - grant na rok

2006. Tím je na‰e finanãní situace s podpo-

rou zájezdÛ znaãnû usnadnûna, na druhé

stranû to ov‰em znamená dal‰í spoustu

práce s psaním Ïádostí o granty a s jejich

vyúãtováním. Nicménû nás tû‰í, Ïe zájem

o vzdûlávací zájezdy do Terezína je tak

velk˘, Ïe limitující dnes zaãíná b˘t moÏnost

Památníku Terezín personálnû pokr˘t tento

zájem. Jen pro ilustraci, v r. 2005 se vzdû-

lávacích zájezdÛ do PT zúãastnilo 104

‰kolních skupin v 58 jednodenních a 46

dvoudenních pobytech, coÏ pfiedstavuje

více neÏ 3 500 náv‰tûvníkÛ. Takov˘to rozsah

bychom, neb˘t obdrÏen˘ch grantÛ, nemohli

zaplatit.

Michaela Vidláková

MINUL¯ ROK 
NA STRÁNKÁCH 
NA·EHO âASOPISU

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe v pfiedsnûmovém
ãísle na‰eho ãasopisu hodnotíme na jeho

stránkách uplynul˘ rok od snûmu do snûmu.
Poprvé se nám v tomto období podafiilo

vydat ãtyfii dvacetistránková ãísla, coÏ byl

vydavatelsk˘ cíl, k nûmuÏ jsme chtûli do-

spût. V redakãní radû vûfiíme, Ïe jde o trend

a nikoliv o v˘jimku.

V kvûtnu 2005 jsme vydali 31. ãíslo,

v nûmÏ jsme se pfiedev‰ím vûnovali dubno-

vému snûmu a divadelnímu pfiedstavení

Smí‰ené (po)city, na které rádi vzpomínáme.

V zajímavém interview jsme se seznámili

se spisovatelkou Helenou Epsteinovou, Ïijí-

cí dnes v New Yorku. V rámci 60. v˘roãí

osvobození byla fiada na‰ich ãlenÛ pozvána

na PraÏsk˘ hrad a v Terezínû se konalo

vzpomínkové shromáÏdûní. I tyto události

byly zmínûny v ãasopise.

V fiíjnu vy‰lo 32. ãíslo, které mimo jiné

ãtenáfie informovalo o pokraãující pouti

Brundibára rÛzn˘mi jevi‰ti nejen Evropy,

ale i jevi‰ti za velkou louÏí. âtenáfii si pfie-

ãetli o akcích proti pfiib˘vajícímu rasismu

a antisemitismu v âesku a v úsmûvném

vyprávûní jedenáctiletého kluka o jeho de-
tektivním pátrání po rodov˘ch kofienech.

V lednu leto‰ního roku spatfiilo svûtlo

svûta 33. ãíslo, které pfiedloÏilo ãtenáfiÛm

dva názory na to, jak do budoucna se sprá-

vou financí, seznámili jsme se s Památní-

kem zavraÏdûn˘ch evropsk˘ch ÏidÛ v Berlí-

nû a také s pfiedná‰kov˘mi aktivitami

nûkter˘ch na‰ich ãlenÛ v tuzemsku i v za-

hraniãí.

34. ãíslo na‰eho ãasopisu drÏíte právû

v ruce a pevnû vûfiíme, Ïe jste s ním spoko-

jeni. To je koneãnû cíl na‰eho snaÏení a celá

redakãní rada se tû‰í, Ïe se s vámi sejde

zaãátkem dubna na snûmu.  

Za redakãní radu

Michal Stránsk˘

Na adresu místopfiedsedy Terezínské iniciativy Ing. Jaroslava Krause
pfii‰el tento dopis:

VáÏen˘ pane místopfiedsedo,

z povûfiení ministra zahraniãních vûcí Cyrila Svobody Vám dûkuji za zaslání

v˘tisku ãasopisu Terezínská iniciativa. Dovolte, abych jménem pana ministra i jmé-

nem sv˘m popfiál sdruÏení TI mnoho úspûchÛ v jeho zásluÏné ãinnosti, díky které na-

‰e spoleãnost nikdy nezapomene na hrÛzy holocaustu a bude si neustále pfiipomínat

památku jeho obûtí.

S pozdravem 

2. 2. 2006   Jifií Ellinger, fieditel Kabinetu ministra
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PAMÁTNÍK TEREZÍN NA POâÁTKU ROKU 2006
Jan Munk, fieditel 

Uplynul˘ rok 2005 byl rokem 60. v˘roãí konce války a osvobození vûzÀÛ koncentraãních táborÛ. Tomuto v˘znamnému v˘roãí byla

vûnována velká pozornost a váÏnost. Ve v‰ech památnících a památn˘ch místech se konaly vzpomínkové slavnosti a ceremonie za úãasti

nejvy‰‰ích pfiedstavitelÛ evropsk˘ch zemí. ¤ady z nich se také úãastnili zástupci Památníku Terezín. Tím nejv˘znamnûj‰ím pietním

obfiadem byly vzpomínkové akce v Osvûtimi. V̆ znam této události podtrhla úãast mnoha hlav státÛ. Jednou z nich  byl také prezident

âeské republiky Václav Klaus.

Delegace Památníku Terezín se rovnûÏ zúãastnila vzpomínkov˘ch akcí v Ravensbrücku. Pfii této pfiíleÏitosti zde byly také zpfiístupnûny

úpravy v na‰í národní expozici, které spoãívaly v umístûní dvou alb, z nichÏ jedno bylo sloÏeno z medailónkÛ ãesk˘ch vûzÀÛ a druhé

bylo vûnováno osudÛm obce Lidice. Provedené zmûny byly kladnû hodnoceny b˘val˘mi vûzni tohoto koncentraãního tábora. 

V̆ znamnou událostí spojenou s 60. v˘roãím konce války byla instalace nové historické expozice a muzea v Jad Va‰em v Jeruzalémû.

Podle informací izraelsk˘ch pracovníkÛ se slavnostního zpfiístupnûní zúãastnilo aÏ 40 hlav státÛ, fiada pfiedsedÛ vlád, ministrÛ a dal‰ích

v˘znamn˘ch osobností. Nová expozice je nepochybnû momentálnû nejlep‰ím a nejúplnûj‰ím expoziãním zpracováním dûjin genocidy

evropsk˘ch ÎidÛ bûhem druhé svûtové války. VyuÏití bohatého filmového i archivního materiálu spolu s vyuÏitím osobních a ãasto velmi

traumatick˘ch vzpomínek b˘val˘ch vûzÀÛ vytváfií velmi emotivní atmosféru a ukazuje nejen fyzickou, ale i psychickou brutalitu Ïivota

za ostnat˘mi dráty, kterou nûmeck˘ nacismus dovedl témûfi k dokonalosti.

Také v Terezínû jsme 6. kvûtna uspofiádali setkání b˘val˘ch vûzÀÛ, kter˘m jsme si pfiipomnûli 60. v˘roãí osvobození Terezína, utrpení

jeho opût svobodn˘ch vûzÀÛ i památku v‰ech, ktefií se své svobody nedoãkali. Bylo to velmi milé, témûfi rodinné setkání, a pro v‰echny

zúãastnûné to byla dÛstojná pfiipomínka tohoto v˘znamného v˘roãí. 

Jako v jin˘ch letech, tak i v tom loÀském se 15. 5.  konala tradiãní Terezínská tryzna. Hlavní projev pfiednesl pfiedseda senátu

Pfiemysl Sobotka. Tak jako v jin˘ch letech se této vzpomínkové akce zúãastnila fiada v˘znamn˘ch hostÛ, velká ãást diplomatického sboru,

pfiedev‰ím mnoho b˘val˘ch vûzÀÛ. Kromû toho se konaly i dal‰í tradiãní ceremonie. 5. kvûtna se konala ceremonie Jom Ha‰oa, pfii které

jsou ãtena jména obûtí Ïidovského ghetta. 25. záfií se pak konala tryzna Kever Avot, kterou Památník Terezín pfiipravuje ve spolupráci

s Federací Ïidovsk˘ch obcí v âR. Na v‰ech tûchto akcích jsme se v loÀském roce setkávali.

V roce 2005 jsme v Památníku pfiivítali nûkteré v˘znamné osobnosti. Pfiedev‰ím to byl nûmeck˘ kancléfi Gerhard Schröder v dopro-

vodu ãeského pfiedsedy vlády Jifiího Paroubka. Památník a v‰echny jeho stálé expozice si prohlédl také nov˘ nûmeck˘ velvyslanec

Helmut Elfenkämper. Na poãátku roku 2006 pak nav‰tívil v mrazivém lednovém poãasí Památník Terezín nov˘ izraelsk˘ velvyslanec

Arie Arazi s manÏelkou.

Rok 2005 byl pro Památník Terezín velmi obtíÏn˘. Dokonãovaly se nûkteré rekonstrukce a opravy povodÀov˘ch ‰kod, na které jsme

jiÏ nedostali dotace ze státního rozpoãtu, respektive jen ve velice omezené mífie. Kromû toho se objevila fiada problémÛ, vyvolan˘ch

povodní v roce 2002, které nebylo moÏné dfiíve pfiedvídat. Nûkteré problémy stále je‰tû není moÏné fie‰it. Napfi. podzemní pevnostní

stavby Malé pevnosti nelze zatím opravit, protoÏe není dofie‰ena otázka jejich vlastnictví. PovodeÀ se ale také projevila v nezbytnosti

vydat celou fiadu materiálÛ pro náv‰tûvníky, knih a publikací. To se nutnû projevilo na sloÏitosti fie‰ení ekonomick˘ch problémÛ.

Navzdory tûmto tûÏkostem se podafiilo dokonãit obnovu na‰eho stálého v˘stavního programu, podafiilo se pfiipravit velice zajímavé

pfiíleÏitostné v˘stavy i uskuteãnit v‰echny zámûry v oblasti péãe o na‰e sbírky.

Velmi nároãn˘ byl loÀsk˘ rok také v oblasti na‰ich vzdûlávacích aktivit. Uskuteãnily se jak jarní semináfie pro ãeské uãitele, tak i pod-

zimní ãtyfidenní semináfi s úãastí zahraniãních lektorÛ. Poprvé se podafiilo pfiipravit a také zrealizovat semináfi v Jad Va‰em pro peãlivû

vybranou skupinu na‰ich pedagogÛ. O  úspûchu semináfiÛ svûdãí skuteãnost, Ïe souãasná kapacita na‰eho vzdûlávacího oddûlení, ale i v‰ech

souvisejících „logistick˘ch“ moÏností, je zamluvena na 18 mûsícÛ dopfiedu. Velmi obtíÏné bylo plnûní povinností v oblasti mezinárodní

spolupráce. Kromû jiÏ zmínûn˘ch zahraniãních cest se konaly dvû pracovní zasedání pléna „Mezinárodního v˘boru pro spolupráci v pfii-

pomínání, v˘zkumu a vyuãování o holocaustu“ (International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research), která

se konala v Polsku. V létû ve Var‰avû a v listopadu v Krakovû.  

V roce 2006 nás ãeká neménû úkolÛ. Je to rok 65. v˘roãí vzniku „Îidovského ghetta“  v Terezínû. Je prvním rokem, kdy hodláme

roz‰ífiit a zkvalitnit péãi o jednotlivá v˘roãí a pamûtní dny. Je také rokem, kdy v Terezínû probûhnou v˘znamné mezinárodní konfe-

rence. První takovouto akcí je semináfi ministrÛ ‰kolství zemí Rady Evropy, kter˘ se uskuteãní v Terezínû a v Praze ve dnech 24. - 25.

dubna. Setkání organizuje Ministerstvo ‰kolství âR ve spolupráci s Radou Evropy. Program prvního dne se bude konat v Terezínû

v kinû Muzea ghetta a v prostorách Magdebursk˘ch kasáren. Z ãlenÛ Terezínské iniciativy se na této akci budou podílet Dr. Dagmar

Lieblová a Dr. Anna Hyndráková.

Pokusil jsem se vytvofiit kalendáfi vzpomínkov˘ch akcí, které budeme v tomto roce pfiipravovat a na které Vás budeme zvát nebo

Ïádat o pomoc: 

• 27. 1. Mezinárodní den holocaustu

• 24. 4. semináfi ministrÛ

• 25. 4. Jom Ha‰oa - ãtení jmen terezínsk˘ch obûtí

• 2. 5.  vzpomeneme v˘roãí poslední popravy na Malé pevnosti

• 21. 5. Terezínská tryzna

• 17. 9. Kever Avot

• 16. 10. je v˘roãí zaãátku transportÛ ãesk˘ch ÎidÛ do koncentraãních táborÛ a zároveÀ v˘roãí vypravení transportu s hudebníky

a umûlci ghetta - bude provedena opera „Císafi Atlantidy“

• 24. 11. je v˘roãí pfiíjezdu prvního transportu do ghetta - Ak 1. Bude uspofiádán koncert izraelského dûtského sboru 

(iniciátorem je Chanan Rosen). Koncert se bude konat ve ãtvrtek 23. 11. 2006.



strana 18 V¯ROâNÍ ZPRÁVY, KTERÉ JIÎ NA SNùMU NEUSLY·ÍTE bfiezen  2006

INSTITUT TEREZÍNSKÉ INICIATIVY V ROCE 2005
Jaroslava Milotová, fieditelka

Do ãinnosti Institutu Terezínské iniciati-

vy se v minulém roce promítly hlavnû dvû

skuteãnosti.  Pfiedev‰ím uplynul jiÏ rovn˘

tucet rokÛ od doby, kdy byla zaloÏena b˘-

val˘mi vûzni terezínského ghetta Nadace

Terezínská iniciativa, posléze pfiemûnûná

v obecnû prospû‰nou spoleãnost s úkolem

v‰estrannû podporovat a podílet se na vû-

deckém v˘zkumu dûjin Terezína v letech

1941 - 1945, zejména v souvislosti s nacio-

nálnû socialistick˘m „koneãn˘m fie‰ením
Ïidovské otázky“, a jeho v˘sledky zpro-

stfiedkovávat formou odborn˘ch publikací,

v˘stav, internetov˘ch vzdûlávacích a informa-

tivních programÛ atd. Dvanáct let trvání

jakékoliv instituce je dostateãnû dlouhou

dobou k tomu, aby bylo moÏné buì pro-

vést zásadní bilanci její ãinnosti, nebo na

podkladû jednoduch˘ch kritérií alespoÀ

naznaãit, jak˘m v˘vojem za tu dobu pro‰la.

Své poslání, pfiesnû definované v zakládací

listinû, Institut Terezínské iniciativy naplÀu-

je prostfiednictvím odborn˘ch projektÛ

velice rÛznorodého obsahu a rovnûÏ rozdílné

realizaãní doby. To, nakolik se bûhem

uplynul˘ch dvanácti let zmûnil rozsah jím

zaji‰Èovan˘ch ãinností, do jisté míry do-

kládá jiÏ jen poãet projektÛ, na kter˘ch se

v jednotliv˘ch rocích pracovalo. KdyÏ

Institut Terezínské iniciativy, resp. jeho

právní pfiedchÛdce, zahajoval svou ãinnost,

bylo jak v roce jeho zaloÏení tak i po nû-

kolik následujících let bûÏné, Ïe poãet pro-

jektÛ se pohyboval kolem ãísla 5. Typické

bylo i to, Ïe pfievaÏující ãást projektÛ byla

vûcnû zaji‰Èována jin˘mi pracovi‰ti, pfie-

dev‰ím Památníkem Terezín a Ústavem

teorie informací a automatizace Akademie

vûd âR. Od roku 2001 se situace zaãala

mûnit. Poãet projektÛ se v jednotliv˘ch

letech období 2001 - 2004 pohyboval mezi

sedmi aÏ devíti, v roce uplynulém jiÏ dosáhl

ãísla dvanáct. V‰echny projekty byly fie‰eny

pfiedev‰ím „pod stfiechou“ institutu, na

jejich organizaãním zaji‰tûní a vûcném

plnûní se podílelo témûfi ãtyfiicet lidí.

Dal‰ím moÏn˘m srovnávacím kritériem je

zpÛsob finanãního zaji‰tûní ãinnosti insti-

tutu. JestliÏe po více neÏ polovinu doby

jeho existence byly projekty realizované

pfiímo Institutem Terezínské iniciativy,

pfiípadnû pod jeho zá‰titou financovány

pouze z jednoho zdroje, a to z daru, kter˘

nám poskytovala a stále poskytuje Spol-

ková republika Nûmecko, opíralo se jejich

finanãní zaji‰tûní v minulém roce o dotace

a dary, které nám poskytlo sedm podporo-

vatelÛ, domácích i zahraniãních.

Za dal‰í moÏn˘ ukazatel, dokládající

nejen rostoucí ‰ífii pracovního zábûru Institu-

tu Terezínské iniciativy, ale i zájem o „pro-

dukty“, které odborné i laické vefiejnosti

nabízí, mÛÏe poslouÏit statistika údajÛ,

t˘kajících se vyuÏívání a  sledovanosti

internetového portálu www.holocaust.cz,

jehoÏ úãelem je informovat ãeskou vefiejnost

o dûjinách holocaustu a o událostech, které

se k tomuto tématu v ‰ir‰ím slova smyslu

vztahují, tedy i o antisemitismu a rasismu.

KdyÏ byl v roce 2001 zprovoznûn, pova-

Ïovali jeho autofii za úspûch, pokud ho mû-

síãnû nav‰tívilo kolem 15 tisíc tzv. ãtenáfiÛ.

Na základû statistik z loÀského roku je

evidentní, Ïe nebylo niãím v˘jimeãn˘m,

Ïe poãet náv‰tûv mûsíãnû dosahoval ãísla 85

tisíc.  Od doby, kdy byl zahájen jeho pro-

voz, pro‰el mnoh˘mi zmûnami. Podstatnû

se roz‰ífiila struktura a rozsah informací, v˘-

raznû se také zv˘‰ila kvalita jejich zpraco-

vání. V souãasnosti obsahuje témûfi dva

tisíce krat‰ích ãi del‰ích textÛ a nûkolik set

obrazov˘ch pfiíloh. Jsou v nûm nabízeny

pfiehledné texty o dûjinách holocaustu, kon-

centraãních táborÛ a ghett, vzpomínky pfie-

Ïiv‰ích, pfieklady dobov˘ch dokumentÛ,

ukázky ze Ïidovského tisku, recenze publi-

kací. Je na nûm rovnûÏ umístûna sekce

o Ïidovsk˘ch komunitách v ãesk˘ch zemích,

jejich dûjinách, Ïidovsk˘ch památkách,

pamûtních deskách ãi památnících holo-

caustu. Pravidelnû kaÏd˘ t˘den tu uvefiejÀu-

jeme aktuální informace o v˘stavách,

pfiedná‰kách, konferencích, vzpomínko-

v˘ch a vzdûlávacích akcích souvisejících

s tematikou holocaustu. Prostfiednictvím

internetového portálu www.holocaust.cz

jsou uvádûny dílãí fáze mezinárodního

projektu zamûfieného na v˘uku dûjin holo-

caustu na stfiedních ‰kolách, o kterém jsme

jiÏ podali nûkteré informace v pfiedchozích

ãíslech bulletinu Terezínské iniciativy,

financovaného z fondÛ Evropské unie.

Souãástí jsou napfiíklad vzorové programy

t˘kající se vzdûlávání o holocaustu, v˘cho-

vy proti rasismu a k toleranci a multikul-

turní spoleãnosti, metodologické pokyny,

zprávy o aktuálních vzdûlávacích akcích,

které probíhají ve Vzdûlávacím centru Îi-

dovského muzea, Památníku Terezín, ãi

zaji‰Èovan˘ch Terezínskou iniciativou. V

souãasné dobû  testují zpracovatelé tohoto

projektu jeho dal‰í komponenty pfied jejich

zvefiejnûním pfiímo na stfiedních ‰kolách.

Mimofiádn˘ zájem o internetov˘ portál

www.holocaust.cz v minulém roce nevypl˘-

val pouze z toho, Ïe jak laikÛm, tak i od-

born˘m institucím a orgánÛm státní správy

poskytuje ‰iroké spektrum informací k dané

tematice, ale nepochybnû byl ovlivnûn

i faktem, Ïe si po cel˘ rok 2005 s meziná-

rodní vefiejností na bezpoãtu pietních shro-

máÏdûních a vzpomínkov˘ch akcích pfii-

pomínala 60. v˘roãí ukonãení druhé

svûtové války. Mezinárodní vzpomínkové

akce byly zahájeny 27. ledna, v den, kdy

v roce 1945 osvobodila sovûtská armáda

koncentraãní tábor Osvûtim, kter˘ se do

historie lidstva natrvalo zapsal jako místo

symbolizující genocidu evropsk˘ch ÎidÛ,

nacistické bezpráví vÛãi pfiílu‰níkÛm

ostatních národÛ a bezpoãet zloãinÛ proti

lidskosti, ke kter˘m v letech války do‰lo.

Pfiipomínání si tûchto událostí bylo pro fia-

du mezinárodních institucí podnûtem k tomu,

aby byly vypsány podmínky pro financo-

vání odborn˘ch projektÛ, jejichÏ prostfied-

nictvím byly zachyceny osudy obûtí války

a holocaustu. Mezi takovéto projekty náleÏí

i projekt „Terezínské album: Digitalizace

dokumentÛ obûtí koneãného fie‰ení Ïidovské

otázky v ãesk˘ch zemí“, kter˘ schválila

a na kter˘ jako jediné instituci v âR pfiidû-

lila finanãní prostfiedky Evropská komise

(Directorate General for Education and

Culture, Brussel). 

Jedná se o dlouhodob˘ projekt, kter˘

v˘raznû zmûní charakter databáze obûtí

„koneãného fie‰ení Ïidovské otázky v âe-
chách a na Moravû“, kterou institut buduje

jiÏ dvanáct let. Zprvu do ní byly vkládány

jen základní informace o kaÏdém vûzni te-

rezínského ghetta: jméno, pfiíjmení, datum

narození, deportace do a z Terezína, datum

a místo úmrtí. K v˘raznému prohloubení

a zpfiesnûní tûchto údajÛ v pfiedchozích

letech nejprve pfiispûlo zaná‰ení dat, která

jsme získali z registraãních listÛ, pofiíze-

n˘ch v dobû provádûní tzv. druhé registrace

ÎidÛ v Protektorátu âechy a Morava v letech

1941-1943. Poté jsme ve spolupráci s Ná-

rodním archivem âeské republiky digitali-

zovali dochovanou sbírku úmrtních listÛ

vûzÀÛ ghetta obsahujících fiadu informací,

které  nepochybnû  najdou ‰iroké vyuÏití

pfii hlub‰ím zkoumání sociologického,

zdravotního aj. obrazu Terezína 1941-

1945. Prostfiednictvím serveru „Terezin

Digital Resource Centre“ jsme v minulém

roce umoÏnili prohlíÏení sbírky úmrtních

oznámení i odborn˘m pracovníkÛm na‰ich
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partnersk˘ch organizací, tedy Památníku

Terezín, Îidovskému muzeu a Památníku

Bejt Terezín v Givat Chaim Ichud. Pfiedmû-

tem projektu  „Terezínské album“ je po-

stupná digitalizace dokumentÛ z fondu

Policejního fieditelství Praha uloÏeném

v Národním archivu, které se váÏou k jedno-

tliv˘m osobám evidovan˘m v na‰í databázi.

V tûchto materiálech je obsaÏeno nesmírné

mnoÏství údajÛ, t˘kajících se Ïivotních

osudÛ praÏsk˘ch ÎidÛ v dobû pfied jejich

deportacemi do Terezína a vyhlazovacích

táborÛ. Vypovídají nejen o jejich vzdûlání,

sociálním postavení, zamûstnání, politick˘ch

názorech, ale i o tak osobních vûcech, jako

jsou informace o jejich v˘‰ce ãi barvû oãí,

uvádûné v Ïádostech o vydání cestovních

dokladÛ. Pasové formuláfie v‰ak vût‰inou

obsahují jeden pro nás mimofiádnû dÛleÏit˘

dokument, a to fotografii Ïadatele. Díky

tomuto projektu znaãné ãásti tûch, ktefií

byli do Terezína deportováni z Prahy,

bude po více neÏ ‰edesáti letech vrácena

i jejich lidská tváfi. PovaÏujeme v této

souvislosti za svou povinnost podûkovat

nejen fieditelce Národního archivu paní

PhDr. Evû Dra‰arové, CSc., ale i dal‰ím

zamûstnancÛm této instituce za to, Ïe vy-

tvofiili optimální pracovní podmínky a aktivnû

se zapojili do realizace tohoto mimofiádnû

v˘znamného projektu.

Bylo jiÏ zmínûno, Ïe v minulém roce

probíhaly v Institutu Terezínské iniciativy

práce na 12  odborn˘ch projektech. Ve vyme-

zeném prostoru není pochopitelnû moÏné

podat zevrubné informace o v‰ech. Ti, ktefií

o nû projeví zájem, budou mít moÏnost se

s nimi seznámit ve zprávû o ãinnosti a hospo-

dafiení Institutu Terezínské iniciativy za rok

2005, která bude jednak uvefiejnûna na na‰í

internetové stránce, nebo pfiímo na na‰em

pracovi‰ti. V následující ãásti bude tudíÏ

vûnována pozornost jen nûkter˘m z mnoha

aktivit institutu, které by ãtenáfie tohoto

bulletinu mohly zajímat. V prvé fiadû se to

t˘ká na‰í publikaãní  ãinnosti. UÏ na podzim

minulého roku jsme v tomto bulletinu podali

zprávu o tom, Ïe byl vydán ãtvrt˘ svazek

Terezínské pamûtní knihy mající podtitul

„Österreichische Jüdinnen und Juden in

Theresienstadt 1942-1945“, na jehoÏ pfiípravû

se vedle Institutu Terezínské iniciativy

a Dokumentaãního archivu rakouského

odboje ve Vídni podíleli také odborníci

dal‰ích v˘zkumn˘ch pracovi‰È z âeské

republiky a Rakouska. Vydání ãtvrtého

svazku Terezínské pamûtní knihy je nepo-

chybnû dÛleÏit˘m pfiedûlem. Pietní formou

byly uvefiejnûny základní údaje obûtí

deportací z ãesk˘ch zemí, Nûmecka a Ra-

kouska, tedy tûch tfií skupin terezínsk˘ch

vûzÀÛ, které nejenÏe patfiily k nejpoãetnûj‰ím,

ale mûly i nejvût‰í vliv na utváfiení obrazu

terezínského ghetta.

Stejnû jako v pfiedchozích letech

pfiipravili jsme i v minulém roce ãeskou

a nûmeckou verzi roãenky Terezínské

studie a dokumenty. Jubilejní desát˘ sva-

zek ãeské verze obsahuje 15 studií, ãlánkÛ

a esejÛ od autorÛ z âech, Izraele, Nûmecka,

Rakouska a USA. Jsou mezi nimi i dva

b˘valí vûzni ghetta Ruth Bondyová a Jifií

Kosta. Ten ve svém ãlánku vzpomíná

právû na události související s koncem

druhé svûtové války: na pochod smrti,

kter˘ s nûkolika dal‰ími terezínsk˘mi

vûzni absolvoval z osvûtimského poboãné-

ho tábora v Hlivicích do koncentraãního

tábora v Blechhammeru, na osvobození

a návrat domÛ do vlasti. Ruth Bondyová

v eseji Îivot s hmyzem zachycuje kaÏdo-

denní boj v‰ech terezínsk˘ch vûzÀÛ, tedy

i svÛj vlastní, s nelidsk˘mi hygienick˘mi

podmínkami patfiícími ke kaÏdodennosti

Ïivota v nacistick˘ch ghettech a kon-

centraãních táborech, kter˘ byl zároveÀ

i bojem za udrÏení si lidské dÛstojnosti.

Z dal‰ích pfiíspûvkÛ povaÏujeme za mimo-

fiádnû zajímavou studii nûmeckého historika

Alfreda Gottwalda o roli ¤í‰ské dráhy

v procesu logistického zaji‰tûní hromadn˘ch

deportací evropsk˘ch ÎidÛ do ghett,

koncentraãních a vyhlazovacích táborÛ,

jejíÏ zkrácená verze vzbudila mimofiádnou

pozornost jiÏ na konferenci v Terezínû

v roce 2004. Zásadní v˘znam má i studie

dal‰ího nûmeckého historika, Petera Kleina,

kter˘ se v ní zab˘vá otázkou, zda Terezín

byl ghettem ãi koncentraãním táborem.

Jde o v˘znamnou práci, t˘kající se proble-

matiky typologie nacistick˘ch perzekuã-

ních zafiízení na území Protektorátu âechy

a Morava. Americk˘ badatel Richard

Pinard ve svém ãlánku zrekonstruoval

antisemitskou kampaÀ, probíhající na

vlnách protektorátního rozhlasu v dobû za-

hájení hromadn˘ch deportací, která mûla

slouÏit k jejich propagandistickému zdÛ-

vodnûní, historiãka Beate Meyer analyzo-

vala postoje pfiedstavitelÛ ¤í‰ského sdru-

Ïení ÎidÛ v Nûmecku k terezínskému

ghettu, Uwe Hossfeld pro nás napsal studii

o jednom z vedoucích nacistick˘ch raso-

v˘ch ideologÛ Hansi Friedrichu Güntherovi,

omylem ãasto povaÏovém za otce ‰éfa

praÏské Ústfiedny pro Ïidovské vystûhova-

lectví Hanse Günthera.

K dÛleÏit˘m v˘stupÛm projektu Lidé

na útûku, vedeném Katefiinou âapkovou,

o jehoÏ úãelu jsme jiÏ informovali, nepat-

fiily jen studie, které budou uvefiejnûny ve

dvanáctém svazku na‰í roãenky, ale i parti-

cipace na pfiípravû v˘stavy „Exil v Praze

a v âeskoslovensku 1918-1938“, kterou

bylo moÏné zhlédnout v Clam-Gallasovû

paláci od 27. záfií 2005 do 9. ledna 2006.

V souvislosti s tímto projektem se na nás

obrátili vûdeãtí pracovníci z instituce Haus

der deutschen Geschichte v Bonnu a poÏá-

dali o pomoc pfii pfiípravû rozsáhlé v˘stavy

o exilu fií‰skonûmeck˘ch ÎidÛ ve vybra-

n˘ch státech, mezi nimiÏ figuruje i âesko-

slovensko. V˘stava by mûla b˘t otevfiena

v záfií tohoto roku a mûla by b˘t ke

zhlédnutí v Bonnu, Berlínû a Frankfurtu

nad Mohanem. Se Ïádostí o spolupráci

se na nás obrátila i dal‰í nûmecká insti-

tuce, Colegium Carolinum. T˘ká se pod-

pory projektu na vydání monografie Jörga

Osterloha Nationalsozialistische Juden-

verfolgung im Reichsgau Sudetenland

1938-1945, která v˘znamnû pfiispívá

k hlub‰ímu poznání procesu „koneãného

fie‰ení Ïidovské otázky“ v ãesk˘ch zemích

a na niÏ netrpûlivû ãeká jak na‰e, tak i nû-

mecká odborná vefiejnost. S na‰imi

nûmeck˘mi partnery  chceme vytvofiit

pfiedpoklady pro to, aby tato práce vy‰la

i v ãeském pfiekladu.

Ti, ktefií nesli a nesou na sv˘ch bedrech

podstatnou ãást ãinnosti institutu, si vÏdy

byli vûdomi toho, Ïe nejdÛleÏitûj‰ím krité-

riem kvality práce institutu je to, jakou

odezvu má u domácí a zahraniãní

vefiejnosti. Právû díky v˘sledkÛm své

práce si institut v návaznosti na ãinnost

svého právního pfiedchÛdce udrÏuje povûst

renomovaného odborného pracovi‰tû

a je vyhledávan˘m partnerem pro

vûdecké instituce a vysoko‰kolská praco-

vi‰tû doma i v zahraniãí. Poãet institucí,

které projevují zájem o uÏ‰í spolupráci

s námi neustále roste. V loÀském roce se

jejich okruh roz‰ífiil napfi. o Pedagogickou

fakultu v Liberci, Institut Ïurnalistiky

ve Var‰avû ãi Ústav pro dûjiny ãesk˘ch

zemí v Kyjevû. V˘znamnû podporujeme

studenty vysok˘ch ‰kol nejen pfii psaní

seminárních a diplomov˘ch prací, ale i pfii

získávání stáÏí a stipendií v zahraniãí.

Doporuãení  Ïádostí Institutem Terezínské

iniciativy b˘vá ãasto pro jejich udûlení

rozhodující. PovaÏujeme za svou

povinnost pomoci i tûm, ktefií pátrají

po osudech sv˘ch pfiíbuzn˘ch a pfiátel

bûhem války, obrací se na nás prosbou

o radu pfii fie‰ení restituãních pfiípadÛ,

nárokÛ na od‰kodnûní. Chápeme to jako

nedílnou souãást plnûní úkolu, jenÏ nám

byl na‰imi zakladateli svûfien.
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S E K O N Á V E â T V RT E K 6.  D U B N A 2006 V PR A Z E

V NÁRODNÍM DOMù NA VINOHRADECH.

PREZENCE OD 9.15 HODIN, SNùM BUDE ZAHÁJEN V 10.00 HODIN.

PO SNùMU PÒJDEME DO DIVADLA

Ve ãtvrtek 6. dubna 2006 zveme úãastníky snûmu (a nejen je) na náv‰tûvu divadelního

pfiedstavení SYLVIE od Alberta R. Gurneye. Zaãátek pfiedstavení je v 18.00 hodin,

lístky si mÛÏete objednat uÏ nyní u Marty Jodasové (tel.: 222 310 681) v sekretariátu

Terezínské iniciativy.

Cena lístku je 200,- Kã. (Jde o sníÏenou cenu).  

Divadelní pfiedstavení se koná v divadle UNGELT, Praha 1, ·tupartská 1.

Jde o romantickou komedii o vztahu ãlovûka a psa. V titulní roli vystupuje Vendulka KfiíÏová,

dále hrají Dana Syslová, Oldfiich Vízner a (v trojroli) Jaromír Dulava. 

ReÏie: Lída Engelová, v˘tvarník scény: Ivo Îídek, kost˘my: Ivana Brádková. 

Sylvie mûla premiéru v roce 1998, od té doby je v Divadle Ungelt na repertoáru a je stále

vyprodaná. Patfií k nejoblíbenûj‰ím inscenacím Ungeltu.

Vendulka KfiíÏová byla za roli Sylvie nominovaná na Cenu Thálie za rok 1998. Pfii této pfiíleÏitosti

o své roli fiekla: „My lidé máme, na rozdíl od pejskÛ, urãité pfiedsudky, zá‰È proti sobû, skr˘váme
slabosti a strachy. Budujeme si image - jak se dnes fiíká - a tím ztrácíme sami sebe... âlovûk se
málokdy tváfií tak, jak opravdu cítí... Sylvie si mne získala bezelstností, pfiirozeností a pravdivostí
svého konání. Má sice své rozmary a nálady, ale u ní je v‰echno snesitelné, je to ãistá du‰e. Já ji
musím hájit, já ji mám ráda.“


