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"NERAD BVCHBYL NAIVNI ZIDOFlť'

. Michal Šmucr se stal předsedou nového Spolku Hanácký [eruzalém, .
ktery.si klade za hlavni cil piipominat veřejnosti historické skutečnosti

PROSfĚJOV v židli ředitele ~ym- jsou trochu zapomenuty. A když jsme bych nazval ,naivní žídofil'. (úsměv) oslovit prostřednictvím kontaktu, který váhal, jestli historii nepůjdu studovat
názia ·Jňiho WoJkera Prostějov loni poprvé vzpomínali na deporta- Myslím si,že Židé něco takového nerna- najde na internetových stránkách spol- Nakoňec mě osud zavál trochu jiným
úspěšně sedí již patnáctým rokem. ce prostějovských občanů na základě .jí rádi a nemají to ani zapotřebí aby lidé ku. Přivítáme každého, kdo má upřún- směrem, ale já pořád věřím, že jednou
Za tuto dobu se nejprestižnější vzdě- konečného řešeni židovské otázky za nějak vystupovalina jejichpodporu. Jde nýzájem o věci,které spolekřeší" budu mít čas se historii naplno věnovat
Iávací institut v regionu nejenže pat- druhé světové vá1ky,vznikla určitá dis- mí jen o to,objektivněpřipomenouthis- •• Jakčasto se s<:házÍte? (úsměv) Rozhodně se moje zájmy netý-
řičně stabilizoval, ale především se kuse mezi některými lidmí, kteří mají torické věci.Navíc všechny připominky "Zhruba jednou za měsíc, kdy si dáme kajípouze židovství,dlouhou dobu jsem
neustále rozvíji I proto se GJW drií podobné zájmy jako já, ze kte~ padl osobností a událostí se netýkají pouze společně čajv Baru 12 opic" senapříkladzabývalosobnostmiannády
na špicl ve svém odvětví, přičemž návrh, abychom z této události učinili židovské kultury. Ostatně na první akci •• Kterénejbli7šíakcemátevplánu? první republiky či pevnostním stavitel-
svým studentům nabízí jak kvalitní tradici. Proto jsme se rozhodli založit našeho spolku jsme se zabývalii historii "JIŽ 25. 2. v neděli proběhne v aule stvím první republiky. Udržoval jsem
,vzdělání, tak i atraktivní mimoškol- spolek, který by připomínal historické zrušeného katolického hřbitova. Znovu gymnázia akce k svátku Purim, V červ- kontakty s rodinou syna významného
ské aktivity. Populární je napřikIad skuteČIlostiazabývalbysepietouobětí opakujtjsmenejenomapolitičtí,alejsmenu chceme zopakovat vzpomínku na absolventagymnázia arodáka z Čehovic
Dívadlo Point, známá je podpora tragédií a nejrůznějších hrůz. Z dalších i naprosto a přísně laičtí.Sdružujeme lidi občany, kteří byli z Prostějova odsunuti KarlaHusárl<a,jeho tatínekbyl výraznou
růstu mladých basketbalistů, ale setkání pakvyplynulo, že se stanu před- různých vyznání, aniž bychom byli ná- transporty. Připomenu, že jich bylo na osobností našichlegiív Rusku,vmezivá-
i dalších sportovců. Michal Šmucr si sedou (úsměv) Tuto' nikterak honoro- boženskou organizací' dvanáct stovek, přičemž většinaz nich lečném období zastávalvýznamné funk-
v poslední době ke všem povinnos- vanou funkci jsem svelkou ctípřijat' •• Jisté zaměření spolku jste již na- byla ještě téhož roku 1942 odvezena cev československéarmádě abyl tvůrce
tem."přibral" i Íunkci předsedy ne- •• Covásktomukroknvedlo? . značil. Co je dalším posláním á stě- do Běloruska a tam byli zmasakrováni československého opevněni Takže his-
dávno založeného Spolku Hanácký "Když se o historii zajímáte, tak skuteč- žejním úkolem sknpiny lidí, která někde v lese... Byl to bezprecedentní torieje pro mě věc,kteráse netýká pouze
Jeruzalém. Právě na toto žhavé téma ně zjistíte, že nepřípomenout pietu za chce být a je stále více slyšet? zločin, který se v historii Prostějova židovské problematiky, je to záležitost
se nesla valná část rozhovoru, ve kte- bezprecedentní vraždění, které v his- "Rád zopakuji, že chceme. před veřej- stal!Dodnes přitom tito bývalí občané mých širšícha dlouhodobějších zájmu'
rém naleznete spoustu zajímavých torii tohoto města proběhlo za druhé ností zmiňovat v tuto dobu méně zná- nemají na veřejném místě ani cedulku; •• Nelze vtomto rozhovoru opome-
myšleneka názorů. Dnes vám pfiná- světovévá1ky,nepřipomenout to, co po mou prostějovskou historii Chceme Toto bychom chtěli napravit Je naším nout nejtfaskavější věc, která v tomto
šíme jeho první část . těch lidech, kteří byli vyvražděni, tady připomínat historii soužití Prostějova clem, aby vzniklo pietní místo k této směm hýbe Prostějovem, a to je tolik

zůstalo, je prostě špatně. Řekněme, že s židovskou komunitou i pořádat piety události. Kde akdy,to bych v tuto chvíli diskutovaná revitalizace židovské-
většina z nás cítíurčitý dluh k jisté době za oběti holocaustu. To vše na f~nnátu nechtěl předjímať' ho hřbitova ve Studentské ulici. Co
mlčeni A ten dluh chceme splatit Neni spolkové činnosti:' •• Přestože jste zmínil, že Spolek k tomu můžete říci jako předseda
v tom nic politického, neni v tom nic; •• Vytýčili jste si mihúky pro Hanácký Jeruzalém se nebude vě- spolku?
00 by bylo namířeno proti někomu. vaše fungování a čeho byste chtěli novat čistě židovské otázce, nejde se ,,Kauza starého židovského hřbitova je
Chceme prostě připomenout kulturu, dokázat? nezeptat - co vy a komunita Židů? věc, kterou vidím v první řadě jako ob-
o kterou Prostějov bohužel přišel." "Spolek jakožto takový má jednu vel- (úsměv) "Především mezi svými kama- rovskou příležitost pro město Prestějov:
•• Jak tuto funkci berete z pocitové kou výhodu. Zásadně totižpracuje ryze. rády nerozlišuji,kdo je Žid a kdo není, Jeho představitelémají šancivyužít tento
stránky? Dá se očekávat, že bude- projekt pro blaho veřejného dění vepro-
te čím dál častěji vystupovat spěch města a jeho občanů. To,že se tak
veřejně a dost možná se prát nestalo, je strašná chyba! Celá záležitost
za židovskou kulturu... měla na začátku obrovskýpotenciál stát
,,Především bych nerad, abych se krásným příběhem s velmi dobrým
se dostal do .pozice, kterou koncem.Místo toho sevyvolalahysterie,

díky niž se vše dostalo do situace,která
Prostějov v globálním pohledu mimo-
řádněnoškodíla"

•• Jak jste se dostal do pozice
předsedy Spolku Hanácký Jeruza-
léml A jak vůbec vznikla myšlenka
11.1jeho založení! "-
"Na Gymnáziu Jiřího Wolkera, kde
jsem ředitelem, si dlouhodobě připo-

,\

•• Ajakýjeváš ryzeosobní názor na
tuto problematiku?
,,Myslún st že se předěvším naprosto
zhroutila komunikace o této věci.A já si
kladu otázku,jestlivtom bylúmysl,nebo
jenomnedostatekzodpovědnosiL'
•• Když se zeptám na rovinu, .jste
pro návrh židovské federace, nebo
zachování současného stavu?
"Za prvé, to místo si zasloužizvýšitsvoji
pietu a připomínku. Ostatně dnes je to
kulturnípamátka. Tento faktby seneměl
ledabyle opomíjet Když se bavím s lid-
mi, kteří jsou odborTIícina architekturu
či projekční činnost, tak vám řeknu, že
vyřešitokolíškolytak, aby sezintenzívni-
lypožadavkyna zvýšenípiety a současně
se zachovala bezpečnost dětí i obsluž-
nost celého prostoru, a přitom to udělat
pěkné, aby se to líbilo i lidem bydlícim
v okolí, je technicky naprosto možné .
aschůdné.Je to jenom otázka finančních
prostředků a již zmíněné komunikace
k tomu, aby všichni zainteresovani po-
chopili žecelávěcmá vstřícnéavlídnéře-
šeni Jsem také přesvědčen,že na projekt
zajímavý nejen pro židovskou federaci,
ale i statutární město Prostějov,že by se
peníze našly.A pokud není problém ani
technický,ani ekonomický,.taksi řekně-
me, v čem je tedyproblém?! Dostaneme
sezpátkyk oné komunikaci asdiopností
sedohodnout Je třeba seneděsit,převzít
určitou zodpovědnost a dokázat využít
příležitosti.Tohle mí zatím připadá, jako
když se rozhodnete překopnout ve fot-
baleprázdnou branku,"
Druhý díl obsáhlého rozhovoru
najdete vpříštím vydániVečerníkn



'na základě zájmu lidí, kteří jsOu jeho
členy nebo jeho součástí. V první řadě

se tak vychází z jejich možností a volné-
ho času. Proto vše funguje na dobrovol-
né bázi a bez povinných úkolů. Nicmé-
ně pro nás je hlavním cílem upozornit
veřejnost na události, které proběh'ly,
a to nejen důstojnou formou piety, ale
také společenskými i kulturními akce-
mi V plánu je též instalace pamětních
desek na veřejných místech:'
•• Kolik máte již v současnosti čle-
nů? Ajakjeto sevstupem,kdybych

se třeba já rozhodl ro7Šířit vaše
řady?
"Počet našich členů již překročil

desítku a dále roste. (úsměv)
~ kdo se chce stát naším
členem, nás může jednoduše

Výkup a prodej
obrazy, nábytek

hodiny, sklo, porcelán
·-mince, plakety, odznaky

šperky) zlato, stříbro
po-Pá 10:00 - 16:00 hod.

Telefon: 602 730 669

kdo má onen či jiný původ Tato otáz-
ka je mi však blízká. Myslún si totiž, že
každý, kdo je otevřený historii, přece
VÍ, že v české kotlině se protínají určité
kulturní vlivy. A každý, kdo historii vní-
má, si musí připustit, že jedním z těch
významných vlivů je vliv židovské. kul-
tury. Tvářit se, že to neexistuje, je prostě
směšné. Projděte se po Praze, ale i řadě
dalších měst a na každém kroku uvidí-
te prolínání určitých kulturních směrů, '
které se navzájem obohacovaly. A bude
to je k tomu člověk otevřený nebo je
necitelný Bohužel dnešní doba je ohra-
ničená přítomností a určitým konzu-
mem, zaponúná na historii a pramálo
se stará' o budoucnost Lidé tak přestá-
vají jisté věci úplně vnímat, což je dle
mého názoru chyba Proto se snažim
ty nejzásadnější momenty co nejčastěji
připomínat"
•• VěnovaI.jste se takto silně historii
vždycky, nebo se ve vás kulturní vní-
mání našich pfedkůzrodilo až vpoz-
dějším věkn?
,,obeměje to ve mně asi hodně dlouho. ..
(pousměje se) Svého času jsem dokonce

~

MICHAL ŠMUCR
,f narodil se 18.srpna 1963v Brně .
,f profesně působí vefunkci ředitele Gymnázia
Jiň1aoWolkera
,f dlouhodobě žije v B,7ovicích-Lutotíně
,f absolvent Mendelovy univerzity v Bmě,

Univerzity Palackého v Olomouci' a Pedagogické fakulty na Univerzitě
Karlovy v Praze
,f první profesní zkušenost byla napozid technik v SDP Čehovice
,f učit začal v roce 1990 na Švehhwě střední škole polytechnické
v Prostějově, kde se v roce 1994stal zástupcem ředitele, o tři roky později
jejím ředitelem
,f od roku 2003 řídí Gymnázium Jiň1aoWolkera v Prostějově
,f je ředitelem Sdruženi středního školství Olomouckého kraje, jehož
členem se stal v roce200 1 .
',f od roku 2012 je předsedou dozorčí rady společností IP Holding
a IP Facility
,f je členem společností Gaudeamus, Rotary Qub Olomouc City a nově
ipředsedou Spolku Hanácký Jeruzalém
,f v roce 201S mu bylo uděleno nejvyšší rezxJrtní vyznamenání MŠMT'
ČR - Medaile za vynikající pedagogickou práci 2. stupně
zajímavost: má se stát poradcem premiéra pro školství v připravované
vLiděAndreje Babiše

Purim·
'V "hanáckém
Jeruzalémě"

PROST~JOV Spolek Hanácký Jeruzalém,' který
nedávno vzniknul v Prostějově, pořádá další
akci pro veřejnost. Tentokrát to bude oslava
židovského svátku PURIM.
"Půjde jednak o krátkou přednášku o Purimu, proč
se slaví a jaký je jeho původ. Přednášejícím bude Jiří .
Klimeš zeŽidovské obce Olomouc. Připraveno je dále
pásmo tanců adivadelních skečů.Taneční a divadelní
část programu bude v režii taneční skupiny RUT
pod vedením Evy Stefkové a Aleše Procházky
s protagonisty divadla POINT;' prozradil Večerníku
předseda spolku Michal Smucr."Věříme, že akce to
bude atraktivní a přiláká pozornost širší veřejnosti;'
vzkazuje. , u
PURIM můžete ~s,avitspolečně s Hanáckým
Jeruzalémem V neděli 25. února 2018 od 17:30
vauleGymnáziaJiříhoWoIkeravProstějově. (red)

Purim
Co je to'? Židovský svátek?

Jak a proč se slaví?
Dozvíte se. pokud přijmete pozvánku spolku

Hanácký Jeruzalém.
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25. 2. 2018 od 17:30
v aule Gymnázia Jiřího Wolkera,

Kollárova $, Prostějov
Vystoupí Taneční skupina. RUT. divadlo,

POINT, kl'átkoupřeclnás'1cu o svátku PURIM
přednese zástupce Žiclov;ské obce OlOlllOUC.


