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Po t o:Miros1ava Do hna1o vá-Schůrkova

Kdo by hledal v těchto zahalených postavách na dvoře hra
běte Chiariho v Šumperku excelentní sochy Clbrama Zoubka?
A přece je^to tak. Komunističtí mocipáni nedlouho přec svýr
salátovým přechodem do řad nejpravicovatej čích stran byli a
ted prosím budu impertinentní natolik zhovadilí, že by opět
byli štont zakázat i rčení, že země se točí. Z těch samých
mozkových.závitů vznikl i zákaz výstavy pana Zoubka, lépe
řejeno její přerušení, ve výroční den okupace' z 21.S.68,n*ebot tam mimo uvedeného sochaře.byly jakési urážlivé kresby
na soudruha Stalina. Výstava byla zakázána, Soch;/ originál
ní vize a nesmírné hodnoty byly vystrčeny jako harampádí ne
dvůr.bývalého velkostatku a tam halabala přikryty, ne snad
pro jejich hodnotu, ale proto, aby je nedejbůh někdo i na
tom dvoře neobjevil a probůh snad neobdivoval. Bylo to však
málo platné, někteříobdivovatelé a vlastníci děl O.Zoubka
tyto vzácné sochy vyčmuchali a zvěčnili na amatérských fo
tografiích. .Tímto osudem bylo postiženo i sousoší Jan Palactt-a Jan aajic /pode miormaci fotografky/. __________ VH.
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bývalí zločinci, bývalí příslušníci
StB, konfidenti a jejich pomahači se
asi spravedlivé odměny nedočkají.

vinníci byli odměněni. Zřejmě i dnes

je zde sn ah a na vše raději
zapomenout, takže je obava, že

prokuratura) již více než tři roky
vyšetřuje šedesát bachařů z věznice
Valdice-Kartouzy. Bachaři, pří 
slušníci StB a SNB jsou obviněni
ze spáchání 1 318 činů fyzického
násilí a napadnutí vězňů. Svědků
je přes 2 000. Šetření trvá již dost
dlouhp a je obava, aby celá věc
neusnula, jak se stávalo v dobách
normalizace, kdy se trestní spisy
kam si založily, vězňové byli
potrestáni a konfidenti a skuteční
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Anastáz Opasek vyznamenání "Za
zásluhy o Rakouskou republiku".
Vyznamenání mu předal rakouský
vicekancléř a předseda Lidové
strany Rakouska Erhard Busek. Je
to uznání práce, kterou opat A.
Opasek vykonal.
-lj-

V minulých dnech převzal v Pra 
ze arciopat Břevnovského kláštera

OPAT A.OPASEK VYZNAMENÁN

"v ě rn i z a s ta li

Po 1. červnu 1953 začaly se plnit brambor, 20 kg chleba, 200 housek,
kriminály, především v Plzni, a 20 kg hrubé a jemné mouky, 60
pokud nestačily, byli účastníci první vajec, 45 1 mléka, V4 kg kávy, 80
veřejné vzpoury v Plzni voženi dkg čokoládových a obyčejných
přímo na Jáchymovsko do kon bonbonů, 8 kg ovoce, 3 kg zeleniny
centračních táborů. Po celé repu a dále droždí, kávoviny, cikorku,
blice došlo ke zklamání. Měnová zápalky aj. drobnosti. Za toto musel
reforma zaskočila každého, ale spotřebitel zaplatit v r. 1953 1 901
především střádaly a drobné lidi. Kč a odpracovat přes 96 hodin.
Den po prohlášení Antonína V letech 1928-1938 stálo zboží 546
Zápotockého, že "naše měna je Kčs a po roce 1955 (na lístky) 1 146
pevnější, než kdykoli dříve" došlo Kč. Za první republiky vydělal
k znehodnocení koruny úplně./ kvalifikovaný dělník měsíčně 980
Ceny za komunistů rostly, ale
Občané Jbyli okradeni a podvedeni1fc/Kčs.
'
Mblahobyt stále klesal. Ale to dnes
stranou i jejími představiteli.
Z rodinných archivů jsem vybral ■ j komunisté nepřiznají, na schůzích
pár perliček. Hned druhý den po '! i ve svých novinách stále kritizují
měnové reformě stál litr mléka 200 ' dnešní poměry, špatnou politiku,
Kčs, dvoukilový chléb 420 Kčs, ale že to vedli po celých 40 let špatně
jedna houska 22 Kčs. Toto zboží oni, to nepřiznají. Jejich politika i
obdržela pětičlenná rodina v r. 1952 konání sloužily zazobaným
na lístky: 7 kg cukru, 2 kg másla, 8 komunistům - chudí i pracující
kg masa, 2,5 kg tuku, 1,5 kg sádla, občané vždy pocítili důsledky jejich
jl
1,5 kg rýže z volného trhu, 20 kg špatné politiky.
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Měnová reforma zaskočila nejchudší

V Šumperka, dne 10.dubna 1988

Vážený pane!

Byl jsem velmi potěšen, když jsem zjistil, že zcela náhodně
byla má adresa vybrána k zaslání Vašeho “Výběru” č. 10.
Nechtěně jsem si při té příležitosti vzpomněl na jednu historku,
kterou jsem zažil v souvisslosti s jiným ’’Výběrem*' a sice tím slo
venským, který jsem s oblibou odebíral jako předplatitel do asi
léta 1969. Pak jak si jistě domyslíte byla celá redakce šmahem
vyměněna a nově vzniklí novinářští šmokové se snažili získat bý
valé předolatitele a tak zcela zdarma na ukázku mi zaslali jedno
ČÍ3I0. Samozřejmě s dotazem zda nechci jejich "Výběr“ dále odebí
rat. Slušnou formou jsem jim odpověděl, že nejde ani tak o osoby
ale o něco důležitějšího a sice o trest hodnot, který původní “Vý
běr" měl možnost nabídnout a zasílání jsem odmítl.
Naopak Váš“Výběr“, vážený pane Vaněčku bych uvítal častěji
a jelikož vím, že se nemohu vyrovnat nějakou platnou konvertibilní
měnou zaslal bych Vám na ukázku naši “Glasnost“. Mimochodem vychá
zela už v době, kdy šéfredaktor sovětské “Glasnosti“ Grigorjanc
ještě pobýval v táboře nucených prací - Gulagu.
a nyní odpověč na Vaše otázky:
1. Cd smrti T.G.Masaryka uplynulo již 50 a půl roku.
2. Cena Jaroslava Seiferta byla udělena Ludvíku Vaculíkovi.
3. Retrospektivu názorů sovětských činitelů, vědců, novinářů,
kteří doposud zcela vážně napadli cynický zákrok sovětského
děržimordy Leonida Iljiče Brežněva proti Československu v r.

1968.

Ještě jednou Vám, vážený pane Vaňěčku děkuji za Váš “Výběř”,
který je patřičně pestrý a i když pravidelně sleduji vysílání ze
Svobodného světa musím říci, že o mnoha informacích jsem se dozvě
děl až od Vás. Končím pozdravem či přáním
“Svobodu všem československým politickým vězňům!“

Vladimír Hajný
Čs.armády č. 34, 787 01 Šumperk
Československo
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obžalovaného také zástupci britského a amerického velvyslanectví a zpravodaj
tTK. Příslušníci Bezpečnosti ovšem m- -xo^áhlé preventivní akci, probíhající v
několika moravských městech, zmařili účast řady přátel obžalovaného na soudním
jednání buá tím, že jim zabránili opustit jejich byty, nebo tím, že je v kritickou
dobu bezdůvodně zadržovali na policejních stanicích.
Výsledný rozsudek je poměrně ni2ký. To však nic nemění na skutečnosti, že
M.Mrtvý neměl být za svou prospěšnou činnost vůbec odsouzen, ani mu to nevrátí
sedm měsíců života, strávených ve vazbě.
14.prosince 1987

*

Sdělení č.717 (Jiří Fajmon znovu před soudem)
Okresní prokurátor v Ústí nad Labem Svatopluk Bunda žaluje Jiřího Fajmona,
nar.21.4.1964, strojníka ČSD, bytem žižkova 365, 400 04 Ústí
n.L.,
pro
trestný
čin hanobení republiky a jejího představitele (§ 103 tr.z.). Tohoto trestného
činu se měl dopustit tím, že ve služební místnosti ČSD ’’veřejně snižoval vážnost
prezidenta republiky tím, že před obrazovkou televize s nožem v ruce a posunky
naznačoval, že by chtěl prezidenta republiky píchat nožem do očí a podřezat jej”.
Předseda senátu okresního soudu v Ústí n.L. JUDr.Milan Kohoutek nařídil hlavní
líčení v této trestní věci na 17.12.1987. Vzhledem k tomu, že obžaloba nebyla
J.Fajmonovi včas doručena, bylo hlavní líčení odročeno na 18.1.1988 ve 13,00
hodin v budově téhož soudu.
Mladý dělník J.Fajmon se před šesti lety nechal pokřtít a od té doby vystupuje
jako aktivní katolík,
sebevědomý .občan a dokonce jako zastánce základních
odborářských práv. Od té doby se také datuje jeho kalvárie: byl již dvakrát
odsouzen pro údajné trestné činy politické povahy (poprvé v roce 1984 nepodmíněně
pro výtržnictví, podruhé v r.1985 podmíněně pro pobuřování).
Také toto trestní stíhání se jeví jako Čistě účelový akt pomsty. Z obšírného
udání nepřátelsky naladěného
hlavního
svědka
se
vyšetřovatel vybral
jako
nejslibnější zmíněnou příhodu před televizí, která se měla odehrát ’’někdy v měsíci
říjnu - listopadu 1986”. J.Fajmon tvrdí, že si krájel chleba, hlavní svědek tvrdí,
že toto krájení doprovázel uvedenými nepřátelskými posunky,
třetí přítomný
zaměstnanec ČSD vypovídá nejistě, s mnoha rozpory a výhradami. Všechny tři výpovědi
se shodují v tom, že J.Fajmon své počínání nijak slovně; nekomentoval.
Samo znění tohoto zákona a příslušnou trestní sankci pokládáme za nepřijatelné
a nekulturní. Zásady trestního řízení pak vyžadují, aby při diametrálně odlišných
výpovědích bylo dáno za pravdu obžalovanému nehledě na to, že hlavní svědek
nevypovídá jen o tom, co se skutečně událo, nýbrž podává vlastní výklad této
události. A i kdyby se příhoda sběhla tak, jak ji popisuje obžaloba, nikterak
by nezakládala skutkovou podstatu příslušného trestného činu: ani značně svérázné
čs.zákony totiž nezakazují odpor vůči předním představitelům čs.státu a pouhé
(v daném případě dokonce pouze naznačené posunky) vyjádření takovýchto pocitů
rozhodně nemůže být pokládáno za snižování vážnosti prezidenta republiky.
Celá
tato trestní kauza je absurdní - doufáme, že jako absurdní bude co nejdříve
sprovozena ze světa a že J.Fajmon bud£ konečně ušetřen dalšího policejního a
justičního obtěžování.
19.prosince 1987

Ján Čarnogurský: Spomienka na Holokaust
Dějiny
židovských deportácií boli takmer zabudnutou témou v slovenskej
historiografii a publicistike. Nezapadali do komunistického výkladu dějin a neboli
aktuálně ani v komplexe vzťahpv medzi sovietskym blokom a světovými židovskými
organizáciami či Štátom Izrael. Zostali vsak mravným bol'avým miestom v slovenských
dějinách.
V októbri t.r. připomenulo deportácie Židov
zo
Slovenska
vyhlásenie,
ktoré
podpísalo 24 signatárov. Vyhlásenie vyjádřilo Vútosť nad deportáciami a odprosenie
Židom za slovenské účast’ na deportáciach. Vyhlásenie sa nezaoberá bližšími

maio xogih,_y— xi vucec nějaké, které bv to dokázaly, Sám
utí děó.3, 3_i.e Ji:j řci tuto činnost z velkého povzdálí, jsem musel seb^kri^i
se mi d-ostávalo odvahy k této činnosti /o‘čemž%casi tjStíi) dořezal'Vzdut se vlastně jakéhokoliv soukromí a
oy^staie v pohotovosti k osudovým těžkým situacím svých spoluobčanů. Cba
manžele to dokázali a myslím, že - 20 -jim to nebylo nijak*vynahrazeno.VE.
v

historickými okolnosťami deportácií, tioto pOsaecháy^^l^bodpěmu vědeckému bádaniu.
Pozoruhodná bola skladba signatárov - od oficiálně uznávaných umelcov ako Eugen
Suchoň, Milan Rúfus, Vincent Hložník až po d^sidentských spisovatel’ov Hanu Ponickú,
Dominika Tatarku a ’’tajného” katolického biskupa Jána Ch.Korea.
Vyhlásenie prečítali slovenskí emigranti na ppde bývalého koncentračního tábora
Dachau a kópia vyhlásenia bola toho is toho dna zaslaná Židovskéj
náboženskéj
obci v Bratislavě.
Režim odpovedal na vyhlásenie masívnym nátlakem na niektorých signatárov.
Do
nátlaku sa osobné zapojil minister kultury Válpk. Pod týmto nátlakem niektorí
signatáři napísall texty, ktorými sa čiasto&ie distancovali od vyhlásenia,
najmH od jeho zverejnenia v Hlase Ameriky, 24.novembra bratislavská Pravda a
Rudé právo uveřejnili článok, v ktorom vyhlásenie k deportáciam označili za
výsledok intríg slovenského klérofašizmu.
Nátlak na signatárov ani článok v Pravdě a R^dom právě nezmenšili význam a
mravný depad vyhlásenia, skór naopak. Vyvolává však iVtosť a údiv, ak na vyhlásenie
smerujúce voči Židom odpovedá tunajší režim tak haxjlivo. Nie je to vhodné správanie
pri pamiatke desaťtisícov mrtvých.
Pozn.: Vyhlášení k deportacím zveřejnil Infogji 77115187.
******

***
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V samizdatu nově vyšlo...
Kritický sborník, roč.sedmý, sv.třetí, 19R7, 100 str. A4
Vladimír Karfík: "Návraty Zdeňka
Urbánka”
(literárně
kritická
studie
k
sedmdesátinám Z.U.), János Kenedi: "Proč je obětním beránkem Cikán a ne Žid?"
(překlad stati z East European Reporter č.l, 1986), Jan Rolek: "Význam Josefa
Floriána” (recenze stejnojmenné knihy Andrejg fltankovice, nakléQPUS BONUM 1983),
Lenka Procházková:
"Johanka,
dítě Boží" (zamyšlení nad Peroutkovou knihou
"Pozdější život Panny”, nakl.’68 Publishers, Toronto, 1980), "Muž proti proudu”
(dokumentární materiál k 50.výročí smrti T.$,Masaryka), Caruso "Bída mladé gardy”
(k uvedení Ifigenie na Tauridě v ID), Rudolf ££arý "Televize jako podobenství
moderního života?"
(zamyšlení nad Folli^iho filmem Ginger a Fred), -rzk- "Válka
doktorátů”
(k udělení čestného doktorátu Aijis.terodamgké univerzity L.Hejdánkovi) ,
"Knižní zpravodaj" (novinky samizdatových edic 3 periodik).
*

Michael Dymáček:
A4, Brno 1987

Nové

politické myšlení

a pgaxe,

teze a

souvislosti,

40 stran

*
Jaroslav Šabata: Gorbačovovy reformy a evropské perspektivy (teze pro Budapešt),
5 scran A4 (psáno pro mezinárodní setkání Evrop^é sítě pro dialog Východ-Západ),
Brno 9.11.87
*

Petr Uhl: Československo za Gorbačova - rqfprpa nebo
A4, září 1987 (psáno pro amer.Časopis The New ^qlitics)
*

demokratizace?,

18

stran

Ludvík Vaculík: Podvody kolkolem (fejeton), 3 ß^rany A4, listopad 1987
Počkejte doma.,.! (fejeton), 3 strany A4, prosinec 1987
*
Karel Biňovec: Předjaří. Občanská poezie a poetické satiry. Chartě 77 k desátým
narozeninám. 56 stran A5, Praha 1987
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Dozvěděli jsme se, že je rozšiřován cyklostylovaný podvrh, vydávající se za
dokument Charty 77|1|88 s životopisy nových mluvčích. Oproti znění dokumentu
jsou zde uvedeny úd,ajr-7 jejichž erlern bylo zřejmě poškodit pověst mluvcích Charty
77.
******
******

******

Elie Wiesel

lAL/iVlUU PORTRÉTY a LEGENDY

Základní a nestejnorodá dílo Ži
dovské paměti, Talmud (dva a půl
miliónu slov), pokrývá všechny as
pekty veškerých lidských aktivit. Lite
ratura a právo, medicína a geomet
rie, zeměpis a astronomie, podoben
ství a aforismy, problémy jednotlivce
tváří v tvář společnosti, chování vůči
cizinci, otázky po smyslu života,
interpretace Zákona a psychologická
analýza, kulturní a náboženské kon
flikty: "Obracej stránky, říká jeden
mudrc, dobře je obracej, neboť je na
nich vše."

díl od toho, co tvrdí naši nevědomí
nactiutrhači, není zde Tóra proto,
aby dělala židovskou existenci ještě
nesnesitelnější."
To, co platí o Tóře, platí ještě více
o Talmudu (psaném v aramejštině
jež byla v době jeho vzniku rozšířena
po celém Středomoří), který je jejím
nevyčerpatelně bohatým komentá
řem. Abychom pochopili židovský
vztah k Talmudu, musíme si přečíst
• srdceryvnou báseň, již složil rabi Je-

Pro mne znamená Talmud ještě
něco jiného. Je to nezapomenutelná
píseň, píseň mého dětství.
Vidím před sebou scénu: starý dohlížitel (melamed Zeid) a jeho žáci,
v místnosti s nízkým stropem, slabě
osvětlené petrolejovou lampou. Usa
zeni kolem pravoúhlého stolu, ná
sledujeme jej přes hory a oceány až
do Babylónie, do Galileje a dokonce
až do Jeruzaléma, kde se zúčastňuje
me vášnivých debat mezi žáky prud
kého Šamaje a mírného Hilda, dra
matických střetů mezi přísným rabi
Eliezerem a smířlivým rabi Jehošuou; stojíme kolem rabi Akivy v hodi
ně jeho mučednické smrti: výrazné a
barvité osobnosti, jimž je společná
oddanost vyučování, která vyjadřuje
věrnost tradici.
S prozpěvováním se já a moji ka
marádi učíme pravidlům, týkajícím
se zákazů, spojených s Sabatem. Je
zakázáno zapálit svíčku; je to práce
a šahat byl stvořen k odpočinku. Je
zakázáno zhasnout ji. Ale (a v talmudických textech se pokaždé skrývá
nějaké nádherné ale)... co když ji
zhasnu, protože se bojím nepřátel,
lupičů? Co když bdím u nemocného,
který nemůže usnout? V takovém
případě zákaz neplatí. Pro záchranu
života je dovoleno vše.
Ještě slyším starého melameda, vi
dím ho, vidím jeho prst, zastavivší se
na zažloutlé stránce, slyším jeho zpě
vavý hlas: "Vidíte, děti moje; na roz-

chicl z Paříže při pohledu na traktáty
Talmudu, stravované plameny na pří
kaz dobrého krále Ludvíka IX., který
bývá - z důvodů, jež mi unikají nazýván svátým Ludvíkem.
Kdykoli se exil stával těžkým, pří
liš těžkým, nacházel Žid útěchu i na
ději v Talmudu. Zatímco vrazi, vzru
šeni žízní po židovské krvi, brousí
venku na tržišti své dýky, snaží se
několik kroků odtud, v nízkých učeb
nách se zvetšelými zdmi, mistři a
žáci hlouběji porozumět nějaké ob
tížné pasáži, nějaké komplexní otáz
ce, týkající se kupříkladu roucha, jež
má obléknout velekněz v den Kipuru. Takto, v myšlenkách na proslu
něnou minulost, se snadněji snášel

příchod temnot. Studium pomáhalo
proměňovat dobu ve výzvu; tím, že
přítomnost byla proměněna, žilo se
v bezčasí, v němž, slova a znamení
získávají závažnost, která je přesahu
je. Určitá banální událost přestává
být na stránkách Talmudu obyčej
nou. Hádka trhovců či hospodyň zde
získává posvátnou dimenzi. Je to
prosté - v Talmudu je pozvednut
všední život jako takový. Popíraje
ubohost, pozvedá Talmud i to, co je
nicotné, dokonce i to, co je nízké.
Tóra nemá začátku, ale Talmud
nemá konce. Rav Aši a Ravina ukončili redakci Talmudu, ale nezapečetili ji a dovolili nám tak, abychom
pokračovali v jejich díle po celá sta
letí. Obohacena v průběhu věků o
tisíce svazků, narůstá talmudická lite
ratura dodnes. Neuplyne ani týden,
aby v nějakém koutě světa nepřišel
nějaký mistr se svým příspěvkem ve
formě dalšího díla.
Psána v přítomném čase - rabi
Akiva ŘÍKÁ, rabi Išmael ODPOVÍDÁ
- působí talmudická disputace jako
trvalá pozvánka k účasti. Vyzýváni
takto quasi osobním způsobem, zú
častňujeme se. Všichni se obracejí
i na nás; a jim všem slibujeme, že
skrze nás přežijí.
Talmud znamená výměnu názorů
a (až na několik výjimek) vzájemný
respekt, to znamená respekt k dru
hému: názory poražené menšiny jsou
v něm uchovány ze stejného titulu
jako názory vítěze.
Talmud znamená také rozhovor
s žijícími a s těmi, kdo žili před
námi. Všichni jsou našimi partnery
v dialogu. Našimi druhy a průvodci.
Všichni se pletou do našich záleži
tostí, jako se pletli do záležitostí
svých současníků. Všechno je zajíma
lo; nic je nenechávalo lhostejnými.
Každá pasáž Talmudu před námi
otevírá nové tajemství, novou há
danku; a na rozdíl od jiných velkých
náboženských textů podněcuje čtená
ře, aby šel ve svých otázkách a bádá
ních stále dál a dál. Pokoušíme se

na K arlovarsku. Ve skupině
Jirásek-Just bylo zatčeno 37 osob,
které byly tvrdě vyslýchány a v r.

/BTT T w'x

V roce 1949, tedy před 45 lety,
bylo prováděno rozsáhlé zatýkání

ta

České Budějovice), stotří let by se
dožil Antonín Randák z Nového
Sedla. Těm živým přejeme hodně
let pokojného života a těm mrtvj m
klid, jehož si po krutých výsleších .
zaslouží.

"T?r

osmdesátník Josef Pros z Chodova
se, dožívá osmdesátky v Hlinsku
v Čechách, 75 let se dožívají Zdeněk
Randák z Nového Sedla a R. Housar
z Plesné, tohoto jubilea se nedočkali
Antonín Kroužek ze Skalné a Láďa
Trník z Nového Sedla (později

a

mukán (mučen). Pojmenováni mukl "drbani". Podle jejich měřítka a
mohlo by nám připomínat doby velkého vzoruje pro ně inteligence
našeho otroctví. Podle jiného nepřítelem.
Dr. Ban, V. Uher
výkladu se jedná o slovo, které
■ vystihovalo i skutečnost: Mukl je
vlastně Muž Určený K Likvidaci.
VĚSTNÍK 10/SS
Estébáci a bachaři nám říkali

1950 postaveny před státní soud.
Někteří odsouzení se letos dožívají
významného životního výročí. Tak
V. Ju st a Ladislav Válek, oba z
Karlových Varů by se dožili 95 let,
80 let by se dožili Ed. Černý z Karl.
Varů a O. Svoboda ze Skalné. Další

Dříve ano. dnes asi ne.
Doporučovalo se tohoto oslovení
nepoužívat, protože prý jde o
hanlivý výraz, převzatý ze slangu.
Tento lidový, hovorový termín je
starý a dost užívaný. Vycházíme-li

ftti

hovorové češtiny, známe slova
mukati (ve smyslu záporném, tedy
nemukat, neříci ani m, slovo muka
chápeme jako výraz utrpení.) Kořen
výrazu mukl je i v německém Maul
halten ("držet hubu"). Ténto rozkaz
se dával i vězňům. Mukl je tedy
člověk, který má držet hubu a je
z

Výročí ze západní výspy

Jsme muklove?

k vyjádření solidarity s utrpením
jejich občanů při násilném vystě
Na Ústecku v Chabařovicích se hování v době bezpráví komu
konala nezvyklá pouť. Byla nistické totality. Další poutě na
uspořádána a zaměřena k uctění ' Chomutovsku, Mostecku i Ústecku
památky všech vandalsky zbou budou následovat. A ani jejich
-jraných obcí. Na této pouti došlo i poslání nebude měněno.

Byli násilně stěhováni

9

Babylónskýtalmud a Jeruzalémský
pochopit tyto moudré, opírajíce se o několik řádek. Příklad? Jedna žena
tu či onu epizodu z jejich života, jež se chtěla svěřit rabi Eleazarovi se talmud, halacha a agada, tanaim a
nám zprvu připadala nevysvětlitelná: závažným problémem, on však jí od amoraim: nenechte se těmito termí
Proč rabi Akiva považoval Bar Kočh- mítl pomoci. Obrátila se tedy na rabi ny odradit. Definují rozmanitost a
bu za Mesiáše? Proč rabi Meir upr Jehošuu, který projevil větší vstříc pestrost talmudického materiálu.
chl z Palestiny? Co přivedlo Abujova nost. Jaký to byl problém? "Bni ha- Mišna ("opakování" rozhodnutí a ná
katan mibni hagadol, říká žena, ot zorů mistrů) je jeho základem, gemasyna k tomu, aby zapřel svou víru?
Talmud překypuje portréty uči cem mého mladšího syna je můj ra ("nauka", již vypracovávali zejmé
telů, žáků, vizionářů a snílků, ko starší syn." O takové ženě, dopustivší na komentátoři) jakousi superstrukmentátorů a soudců, kteří se pokou se incestu, která je sužována výčit turou. Na první pohled se možná bu
šejí čelit krizím a konfliktům, hroz kami a potřebuje se svěřit, by Do- dete cítit dezorientováni. Všechny
bám i persekucím, nařizovaným po stojevskij napsal šestisetstránkový tyto příběhy, všechny tyto problémy,
četnými nepřáteli židovského národa. román.
všechny tyto konflikty myšlenek,
V talmudickém přístupu či stylu všechny tyto citáty, tyto argumenty a
Jejich dílo - Talmud - je jedinečné.
Hovoří k srdci stejně jako k rozumu, spatřuji něco velmi krásného- v od protiargumenty, jak se v tom chaosu
otevírá neviditelné brány starověkých halování tajemství našich mudrců je neztratit? Neztratíte se. Zmatek je
pokladnic i současných problémů. Fi taktní a zároveň přesný, vášnivě se pouze zdánlivý. Ve skutečnosti je
Talmud dobře vystavěná budova.
losofie, právo, astronomie, gastrono
Všechno je na svém místě. Brzy
mie, matematika, zeměpis, literatura
objevíte jednotlivé souvislosti. Logi
a architektura: všechny poznatky, jež
ka, jež tento celek zakládá, je neo
stojí vně Talmudu, se v něm odráže
třesitelná.
jíTi, kdo nenáviděli Židy, museli
Práce na sběru a redakci trvala tři
první století naší společné éry. Byl to
opovrhovat i Talmudem. Jistým způ
zázrak nebo umíněnost, či obě věci
sobem jej naši nepřátelé považovali
dohromady? Přes všechny zmatky,
za jakýsi tajemný štít, ochraňující náš
EL E WIESEL
dějinné katastrofy a tragédie, jež
lid. Nepřátelští králové se snažili
otřásaly národem v tomto období a
Talmud zdiskreditovat nebo zničit.
často ho přiváděly na pokraj bez
Najímali si odborníky, aby tyto texty
naděje, nebyl tento projekt nikdy
vyvraceli, nutili rabíny, aby debato
PORTRÉTY
vali s odpadlíky, a zveřejňovali texty,
přerušen.
Totéž lze říci o studiu všeobecně.
v nichž ho zakazovali nebo nařizovali
LEGENDY
Přes všechny převratné politické a
jeho veřejné pálení. Talmud však
sociální změny kvetly židovské školy
přežil. Díky židovskému národu.
i nadále a šířily se nejprve v Pales
Není však pochyb o tom, že bez
tině, později v Babylónii a na ostat
Talmudu by židovský národ v době,
ních místech diaspory.
kdy žil rozptýlen, ztratil většinu svých
Jiná defmice Talmudu? Nejlepší
kořenů. Je to právě náklonnost, již I
lék proti zapomnění.
vzbuzuje po celá staletí u svých stu
dentů, co nám dovolilo tak často zajímá o člověka a přírodu, odmítá
vzdorovat pokušení pohodlí a svo neutralitu a lhostejnost. Pro nebo
Úvodním slovem autorovým představuje
proti, Talmud vždy zaujímá určitý me další, v pořadí iestou publikán naklada
dům beznaděje.
Talmud zahrnuje studium a více postoj. Takto, studujíce ho, proniká telství Sefer, knihu Elle Wlesela Talmud portréty a legendy. Po soupisu židovských pa
než studium - respekt k určitým me s nadšením do světa, v němž Žili mátek Jiřího Fiedler», Encyklopedii judaismu
hodnotám, ale zároveň nepřetržité a pracovali naši předkové, a do doby, a Historii Židů v Čechách a na Morav* posky
tázání po smyslu těchto hodnot. To kdy tito předkové, často uprostřed tuje nyní edice judaika zájemcům zasvěcenou
znamená, že se zakládá především trosek a z trosek, vytvářeli způsob ži a poutavou informaci o jednom z pilířů židov
na dialogu: dialogu s přítomností, dovského života, židovskou horlivost. ství, o Talmudu. Kniha, která vyjde v první
polovině října 1993, má 300 stran, barevnou
dialogu s minulostí... Takto můžeme Talmud je pro mne symbolem trium laminovanou obálku a šitou vazbu. Z fran
dodnes debatovat s Rambamem, dis fu národa, konfrontovaného s mno couzského originálu ji přeložila Alena Bláho
kutovat s Ibn Ezrou, souhlasit s Izá žstvím nepřátel, s šokujícími vlnami vá, graficky upravil akad. malíř Aleš Krejča.
kem Abrabanelem. Talmud je oslava pokroku a modernismu, valícími se Doporučená cena je 94 Kč. Ůenové židov
jazyka v jeho nejrůznějších formách, jedna za druhou. Především je však ských obcí si mohou knihu zakoupit v redakci
od podobenství až po ty nejstručnější symbolem vítězství nad intolerance Roš chodeš za sníženou cenu 80 Kč. Za tutéž
cenu bude také publikace distribuována do
výroky. Někdy vyplyne z jedné tal- Do určité míry studium Talmudu mimopražských ŽO na základě hromadných
mudické věty dalších deset, někdy znamená, že se na něm sami podí objednávek na adresu Safer, nakladatelství
FŽO, Malselova 18, 110 01 Praha L
stačí na odvyprávění celého příběhu líme.
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"Res publica” č. 44/95

Uložení popela M. Hrabíka

se Martin narodil, patří
hřbitovem. Zde bude popel
Uložení popela Martina
uložen do rodinného hrobu. Mši
Hrabíka do rodinného hrobu,
bude sloužit dp. Sysel, bývalý
jak si v poslední vůli přál, bude
politický vězeň a Martinův
v neděli 7. srpna ve 14 hodin.
------ Pietní obřad bude spojen se — dobrý přítel. Dp. Sysel si
odpykával trest i s Rudolfem
10 mší, jež bude sloužena v kostele
Beranem.
jsk
ve Slavíkovicích, kam Vílov, kde

usvědčili: dr. Papež přecházel na
řádném přechodu a auto, které jelo
Náš spolupracovník JUDr.
nepřiměřenou rychlostí jej zmr
Standa Papež byl převezen do
začilo. Má levou nohu zlonemou na
motolské nemocnice. Při cestě do - dvou místech a utrpěl i zlomeninu
svého domova jej pirát silnic srazil
ruky. Dojde k soudu, provinění
k zemi. Náhodní svědci piráta 1 motoristy bude jednoznačně

DR. PAPEŽ V NEMOCNICI

Malý Belveder
Po úspěších v Praze uskutečnila
Malý Belveder pobočka KPV
v České Lípě. Podobné podniky
pořádají českolipští každý měsíc
s příležitostným programem. V du-

s podpisy vedoucích osob z ústředí.
Přítom ni byli i milí hosté:
předsedkyně ODS MUDr. Lenka
Sepsová, starosta města prof. Zd.
Pokorný a náměstek ing. Engl. Rodí
.se nová tradice podniků a návštěv
hostí si mukUvé v á ž í , ______

Ludmila Vrkočová
REKVIEM SAMI SOBĚ

zovat své útrapy. Z pozdějších komunistických
koncentráků nacházíme o tom drobná svě
dectví například v románech Karla Pecky, ale
nezdá se, že by v některém jiném zotročujícím
zařízení nabyl hudební život takového rozsahu
jako za války v Terezíně.
Zde je ovšem nutné zauvažovat i o druhé
straně mince, totiž o véznitclích. Čtenář knihy
Ludmily Vrkočové se musí zamyslet nad tím,
že u nacistických vrahů se často snoubil čistý
Sadismus s jakousi sympatií k hudbě. Když
pražský židovský houslista Otto Sattler stál
při osvčtimské selekci před pověstným dok
torem Mengelern a ohlásil, že je hudebník,
neronské gesto neukázalo k plynové komoře,
ale k pokračování života v lágru. Takto se pak
Sattlerovi podá čilo zachránit dalších pětatřicet
hudebníků, jimž byl alespoň dočasně právě z
důvodu jejich povolání zachován život. Jak se
ukázalo, bylo to pak nutno vykoupit potup
ným vyhráváním při různých esesáckých or
giích.
V Terezíně zase Němci takto zcela záměr
ně podporovali hudební aktivity vězňů, aby
vybudovali potěmkinskou vesnici pro občasné
kontroly Mezinárodního Červeného kříže.
Dnes by možná někteří puristé řekli, že
mnozí z těch vynikajících židovských sklada
telů, dirigentů, instrumentalistů a zpěváků,
kteří byli motorem terezínského hudebního
dění, v jistých chvílích přímo sloužili nacistic
kému vedení při plnění jeho záměrů. Ovšem
to by byl pohled více než zavádějící, protože

1

V

navštívili zástupci pobočky nemocné členy v celém českolipském
okrese. V řadách členů měl tento

m inulých

dnech

také

rozhodnuto, že v podobných akcích

počin značný ohlas a bylo

bude pobočka pokračovat.

shání pro vydání sponzora,
-etw-

Pobočka p ráv ě p racu je na
vydání almanachu Pieta - Česká
Lípa. Je to akce, která se zrodila
v hlavě jednoho m ukla, i když
trochu náročná, takže pobočka

rozhodující okolností zde bylo osvobozující
působení hudby přímo na vězně, což jim
mnohdy přinášelo i vůbec poslední radost v
jejich životech. A nešlo jen o lidi starší, ale
hlavně také o děti, jimž pečlivé nastudování
hudební verze Karafiátových Broučků nebo
Krásovy dětské opery Brundibár přinášelo
jedinečné zážitky ptávě v onom tak bezútěšném prostředí.
..
O několikerém nastudování Verdiho Rek
viem v Terezíně se psalo již před lety v Hu
debních rozhledech. Ludmila Vrkočová tuto
tragicky slavnou kapitolu hudebního života
v Terezíně znovu připomíná, neboť nelze ji
nak, než se hluboce sklonit před jedním z
mála dějinných příkladů, kdy Sisyfos se mohl
aspoň na chvíli zaradovat nad výsledkem své
práce, než mu zlé sily opět balvan odvalily
dolů. Takto několikrát bylo Verdiho Rekviem
v Terezíně znova nastudováno, když po kaž
dém zdařilém provedení transport odvezl do
nenávratna většinu účinkujícího aparátu.
Autorská metoda knihy Rekviem sami sobi
je postavená na chronologickém řazení osob
ních svědectví těch, kteří přežili. Právě při sle
dování chronologie však bylo nutné příspěvky
roztrhávat do mnoha částí. Připočteme-li k
tomu, že některá svědectví byla písemná a
jiná ústní, nehledě k tomu, že také vyjadřo
vací schopnosti jednotlivých svědků jsou
velmi různorodé, musíme se smířit s tím, že
knížka je značně stylisticky nejednotná, což
vadí její čtivosti a přehlednosti. Přesto je to
dokument, jakých je v této málo kulturní a
málo harmonické době více než zapotřebí.
Jiří Ješ

I
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Domov Charlese Jordana
Brzy po listopadu 1989 sc Židovská obec
v Praze rozhodla vybudovat důstojný domov
pro starší členy obce. Reprezentace ŽO vedla
dlouhé diskuse o tom, jak by takový domov
měl vypadat, kde má být umístěn, pro kolik
má být obyvatel a řešila desítky dalších otá
zek, dostávala i - někdy protichůdné - rady
z celého světa. Rozhodnutí nakonec dopadlo
tak, jak muselo: vybudujeme co nejtychleji
domov, kde každý obyvatel bude mít byt
první kategorie, zařízený vlastním nábytkem
a doplněný nejrůznějším technickým zaříze
ním (telefony, nouzové tlačítko pro přivolání
pomoci, požární signalizace, bezpečnostní

M&U Doaon Chart*» Jordáni

vstup do domu atd.). Dům však bude skýtat
pouze rakovou podporu, jakou si ten který
jeho obyvatel bude přát (lékařská péče, praní
prádla, obstarávání nákupů apod.).
V minulém roce byl získán vhodný prázd
ný dům v Praze 7 - Holešovicích poblíž Stro
movky, který bylo možno rekonstruovat.
Současně s výběrem vhodného objektu probí
hala architektonická soutěž na výstavbu bu
doucího domova. Výběrová komise ŽO vybra
la návrh architekta Munka, který dokázal
nejlépe využít daný prostor a přitom respek
tovat nej různější požadavky ŽO.
Domov Charlese Jordana, jehož průčelí
zdobí znak pražské židovské obce, není řešen
jako léčebna či nemocnice, je určen pro plno
hodnotný život, všechny byty a zařízení jsou
však tzv. bezbariérové. V domově bude mož
no ubytovat cílkovč 40 obyvatel, z toho 16
v garsoniéře pro jednu osobu, zbytek ve 12

garsoniérách pro dvě osoby. Mimoto jsou
v přízemí společenské místnosti, hygienické
zázemí pro hosty a domácí a vstupní vrátnice.
V nejvyšším patře je v půdní vestavbě umís
těn byt správce domova, kancelář vedoucího,
a technické zázemí domova (plynová kotelna,
strojovna výtahu).
V červnu 1992, kdy arch.Munk odevzdal
studii domova, tzv. zadání stavby, byla výstav
bou domova pověřena as.MATANA. Byla to
naše první velká stavební akce. A hned velice
složitá. Bylo třeba najít cestu, jak vyhovět
naléhání vedení ŽO a všech potřebných, kteří
si přáli domov vybudovat co nejrychleji a
přitom hospodárně. Po prvních průzkumech
objektu jsme zjistili to, co je obvyklé u jiných
stejně starých domů: nejsnazší, nejrychlejší a
nakonec asi i nejlevnější by byto celý dům
zbourat a postavit ho znovu. To však stavební
odbor městského úřadu v Praze 7 nepovoluje,
a proto bylo nutno provádět rekonstrukci
krok za krokem. V červnu jsme tedy měli
objekt, základní představu, jak má vypadat
domov ChJordana, a nůž na krku: za rok
musíme mít nejenom projekt, ale především
podle projektu zrekonstruovaný domov. Ten,
kdo sám něco menšího stavěl, ví, kolik je
potřeba zajistit různých povolení, kolik jed
nání je potřeba k tomu, aby příslušný staveb
ní úřad vydal stavební povolení. Vzhledem
k časové tísni jsme další kroky podnikali
nikoli postupně, jak je obvyklé, ale najednou.
Vypsali jsme veřejnou soutěž na generál;
ního dodavatele stavby a z deseti přihlášených
firem vybrala výběrová komise firmu Řemeslo
s rzi. Ta přistoupila na zkrácený termín vý
stavby a začala sama podnikat nezbytné kroky
k zajištění stavby. Do konce roku 1992 připra
vil projektant arch.Šrom kompletní projekt
rekonstrukce a na tento projekt sc nám po
dařilo získat stavební povolení. Prvního ledna
1993 se mohlo začít stavět, resp. bourat. Po
prvním měsíci z domu zbyty prakticky jenom
vnější stěny, sklep, schodiště a krov. Vnitřkem
domu bylo vidět ze střechy až do sklepa.
Stavební firma dokončila výstavbu domova
včetně nové fasády a balkónů v červenci, a tak
mohla 22. července proběhnout úspěšná ko
laudace za účasti pověřených pracovníků ŽO.
V srpnu firma Řemeslo odstranila poslední
nedodělky a vady, které se tak velké stavbě
nikdy nevyhnou a 7. září jsme zcela neslavnostně odevzdali domov ChJordana do užívá
ní pražské židovské obci. Teď už jen čeká na
své první obyvatele. Doufám, že budou spo
kojeni.
Slavnostní otevření Domova Charlese Jor
dana se chystá v příštích týdnech. Přijďte sc
sami přesvědčit do Janovského ulice 46. Zá
jemci budou včas vyrozuměni na plakátu v
přízemí Židovské radnice, Maiselova 18,
Praha 1.
ing Michal Borges, MATANA, ax

nizátorem "Vlaku svobody" a své si
vytrpěl ve vyšetřovací vazbě i při
výkonu trestu v Leopoldově.
-á-

TEREZÍNSKÉ HŘBITOVY

chu nových tradic bylo zde vzpo
menuto kulatých narozenin těch,
kteří se nedožili. V únoru byla
oslavena šedesátka J. Drápalíka,
nyní bylo vzpomenuto výročí 70 let
hospodáře Oty Koláře a 81 let J.
Michala. Ten obdržel pamětní list

30. října Velká Británie, Sovětský svaz a řelých a popel nalezený v hromadných hro
Spojené státy americké vydaly jménem 32 bech v Terezíně i v Litoměřicích.
Šestnáctého září se na tomto hřbitově ko
národů, sdružených ve Spojených národech
nal smuteční akt, kterému byl přítomen mi
deklaraci o odpovědnosti za zvěrstva spá
nistr zahraničních věcí Jan Masaryk, bývalá
Na pojítku řfjna 1943 žilo podle oficiál chaná Němci v okupovaných zemích. Byla
ních statistik na území protektorátu 8587 vyhlášena zásada, že vinici budou postaveni vězeňkyně Malé pevnosti dr.Milada Horáková
židovských osob, pouhých 7,25% židovského před soud v těch zemích, kde spáchali své (později popravená komunistickým režimem)
obyvatelstva vykazovaného ke dni 15. března zločiny, a budou souzeni podle zákonů tam a řada dalších osobností. Při této příležitosti
byt vztyčen dřevěný kříž s trnovou korunou,
1939. Kromě toho ovšem v Terezini bylo platných. Jen nejvýznamnější budou souzeni
kterým jsou označena všechna místa nacis
40.447 židovských vězňů z protektorátu, ale na základě společného rozhodnutí spojenec
tické zvůle na českém území. Na počátku še
kých
vlád.
Připravil
M.K.
i Německa, Rakouska a Holandska. Ti však
desátých let tento kříž ztrouchnivěl a z ideo
již byli odepsáni.
logických důvodů nebyla povolena obnova.
V noci z 1. na 2. října uskutečnily němec
Po změně politických poměrů v roce 1989
ké okupační úřady v Dánsku akci s cílem
bylo rozhodnuto obnovit původní stav, tzn.
zatknout a deportovat všechno židovské oby
vztyčit opět kříž s trnovou korunou jako sym
vatelstvo země. Akce byla prozrazena a více
bol utrpení v koncentračních táborech s tím,
než sedmi tisícím Židi se podařilo uprchnout
že přítomnost několika set židovských hrobů do Švédská.
Památník Terezín pečuje o tři skupiny pa
4. října pronesl v Poznani H.Himmler mátkových objektů, které se časově vztahují bude zvýrazněna odpovídajícím symbolem.
V této době je schválen odpovídající návrh
projev k více než 300 shromážděným přísluš k období nacistické okupace. V samotném
níkům elity SS. Tehdy jedinkrát - pokud je městě Terezín bylo nedávno zřízeno Muzeum profAJeše Veselého. Realizace však musela
doloženo - výslovně dešifroval pojem židovské ghetta, které je věnováno utrpení židovských být odložena pro nedostatek finančních pro
středků. Federace židovských náboženských
'evakuace*. Řekl: Afdzn uď na mysli evakuaci vězňů a jejich cestě smrt. Další objekty před
obcí organizuje pro tento účel sbírku. Případ
Židů, vyhlazení židovského národa. Proč musí stavuje zbytek železniční vlečky, po které byli
né příspěvky je možno zasílat na adresu
být vyhlazeny také židovské ženy a děti, zdů Židé do terezínského ghetta přiváženi a po
FŽNO, Maiselova 18, 110 01 Praha 1; zn.
vodnil: Nemůžeme dopustil, aby vyrostli mstite které odjížděli směrem k osvčtimské rampě.
"Davidova hvězda*.
Jan Munk
Patří sem i památné místo na břehu Ohře,
li vyhlazených mužů.
5. října odjel z Terezína transport 1.196 kde v listopadu 1944 museli sami vězni z ghe
dětí, které Um byly 24. srpna přivezeny z Bia- tta, na rozkaz táborového velení SS, vsypat
lystoku a vězněny v izolované části Terezína. popel zemřelých do řeky, aby zahladili stopy
Spolu se svými 53 průvodci skončily tyto děti zločinů svých trýznitelů. Hlavní památkou
hned po svém příjezdu do Osvětimi v plynové židovského ghetta je hřbitov, kterému domi
nuje kamenná menora. Na tomto místě byli v
komoře.
Téhož dne přijel do Terezína první dánský letech 1942 a 45 pohřbíváni zemřelí z židov
Při pročítání knížky Ludmily VrkočovS
transport s 83 vězni, příštího dne druhý se ského ghetta. V roce 1942 bylo v tomto pros
toru samotnými vězni vybudováno krema
Rekviem sami sobi, kterou nedávno vydalo
198 a 14. října třetí se 175 vězni.
7. října odešla ze Ženevy československé torium, neboť vysoká úmrtnost neumožňo
nakladatelství KJadmého Arkýř, si pamětník
nutně vzpomene na své někdejší židovské
vládě do Londýna depeše, která oznamovala vala, aby se pokračovalo v pohřbívání do
spolužáky, kteří zpravidla patřili mezi nejlepší
s odvoláním na dopisnici Leo Janowitze, da země.
Druhým památkovým celkem z období na
zpěváky ve třídě. A pak z pozdějších dob, kdy
tovanou 17. září v Birkenau, že se Um zřizuje
nový tábor. Uvolnění Janowitzovy dopisnice cistického panství je Malá pevnost, ve které většina těch spolužáků už nebyla mezi živými,
na dvě nezapomenutelné výstavy: jednu,
německou cenzurou bylo součástí propagan byla zřízena v roce 1940 policejní věznice
kterou kdysi uspořádal spisovatel Norbert
distické kampaně s cílem klamat, že 'pracovní pražského gestapa. Kromě našich občanů zde
Frýd v pražském Židovském muzeu o celko
tábor Birkenau u Nové Beraně* není Os byli vězněni příslušníci řady evropských států.
vém kulturním životě a vzdělávání Židů v
Za porušení táborových předpisů sem byli
větim.
posíláni
také
Židé
z
ghetta.
Jejich
osud
byl
14. října povstání sonderkomanda v Sobimálo nadějných terezínských podmínkách, a
bora znemožnilo další činnost tohoto vyhla nejkrutějším ze všech skupin vězňů. Byli vy
druhou, uspořádanou muzikologem Milanem
Kunou asi před patnácti lety přímo v Terezí
zovacího tábora. Povstání se zúčastnili Uké hledávanými obětmi sadismu dozorců, jen
ně. Ta tenkrát shromáždila neobyčejně boha
českoslovenští vězňové. Z nich přežil jediný - málokteří se dožili transportu.
tou dokumentaci k překvapivě rozvinutému
Také v nedalekých Litoměřicích byl zalo
Kurt Ticho.
. ...
18. října sdělil velitel bezpečnostní policie žen pracovní koncentrační tábor - venkovní hudebnímu životu v oné předsíni pekla, jak
byl Terezín trefně pojmenován.
německému státnímu ministerstvu v Praze, že pobočka tábora ve Flossenburgu. Zajišťoval
Tuto terezínskou hudební tematiku teď
rada starších v Terezíně vede sice řádně mat otrockou pracovní sQu pro podzemní továrnu
kniha Ludmily Vrkočové skvěle doplňuje a
riky, ale že ze vfeobecni politických důvodů Richard, kterou nacisté zřídili v roce 1944.
přivádí nás ve svědectví přeživších k přemýš
nebudou úmrtí a jiné změny hlášeny jiným Také v tomto táboře trpěli a umírali přísluš
lení o síle hudebního umění, které u těch,
matričním úřadovnám. Totální oiisiinimatrik níci řady evropských národů. Vedle nepřístup
kdo k tomu mají předpoklady, může překonat
přisluiniků židovské národnosti nebude ani ných podzemních objektů se z něj zachovalo
později možné, protože o Židech odeilých na jen táborové krematorium. Krematorium na jakékoli hmotné nesnáze. A je nutné hned
hřbitově
židovského
ghetta,
které
časem
spa
dodat,
že právě čeští a vůbec středoevropští
východ nebudou spolehliví informace o zrni
Židé, kteří do Terezína přicházeli, tyto před
lovalo mrtvé ze všech tří persekučních zaříze
nách v jejich osobním stavu.
poklady výsostné splňovali - pravděpodobně
28. října projednalo německé ministerstvo ní, bylo v provozu od září 1942. Popel židov
už geneticky, ale určitě i svou výchovou a
zahraničí po dohodě s Himmlerem stanovisko ských obětí byl ukládán v kolumbáriu a r>a
konci války nařídili nacisté část hodit do řeky svým předchozím životem, jehož integrální
k tlumočenému přání britské vlády, aby ně
složkou
bylo aktivní i pasivní hudební vyžití.
Ohře
a
část
zakopat
poblíž
podzemní
továrny
mecká vláda dovolila odjezd 5.000 neánjských
Není vůbeč jisté, zda dnes, po padesáti letech,
Richard.
dětí z Polska, Litvy a Lotyšska do Palestiny.
kdy většina středoevropského židovstva byla
Po osvobození Terezína vznikl v roce 1945
K jednání německá vláda měla vyjádřit ocho
Hitlerem vyhubena, by se v podobných pod
tu, kdyby tyto děti místo do Palestiny přesíd před Malou pevností Národní hřbitov, na kte
mínkách našlo takové procento lidí, kteří by
rém byly uloženy ostatky z šesti hromadných
lily do Velké Británie a byty vyměněny za
si takto hudbou a zpěvem dokázali kompenhrobů v Malé pevnosti a postupně i těla zem
německé příslušníky internované Spojenci.

PŘED PADESÁTI LETY

prokázáno, ale bolesti a zdraví
Standovi nikdo nenahradí. Jeho
zdravotní stav se zlepšuje a přejeme
mu, aby se brzy pozdravil. Nejedná
se o obyčejného mukla. Byl
uznávaným okresním soudcem
v Karlových Varech, spoluorga-

