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, pietní vzpomínka k 75. výročí
deportace prostěJovských Židů.

Pořadateli akce byly prostějovské
církve, Gymnázium Jiřího Wolke-
ra, Cyrilometodějské gymnázium
a Městská knihovna Prostějov.

Evangelický farář Jan Jun
za organizátory vysvětlil smy-
sl vzpomínky. .Dlouhodobě mě
(jako křesťanského teologa) za-
jímá příběh židovského národa.
Přijde mi neuvěřitelně silný, jí-
mavý. Ze všech stran otloukáni,
a přece síla naděje: musí se jít
a žít d41. 75 let - to je důležité vý-
ročí, ještě jsou lidé, kteří vše pa-
matují, byť jako děti. 100 let, bude
zcela jistě bez pamětníků ... Kéž se
nic podobného u nás (ani jinde) už
nikdy nestane! Nakonec ale hlav-
ní důvod pro mě je, že se obávám
nárůstu nenávisti, rozdělení, po-
larizace. Pietní vzpomínka se mi
zdála být vydařená, vkusná. I když

pravda je, že zájem veřejnosti byl
vlastně malý (přišlo jen pár desítek
lidí). Na to jsme ale my evangelíci
(po staletí menšina s nekonform-
ními postoji) zvyklí."

Historička Marie Dokoupilová
přiblížila přítomným průběh de-
portace a zavraždění zhruba 1200

prostějovských židovských spoluo-
bčanů, následovalo čtení z knihy
"Co oheň nespálil" od prostějov-
ské rodačky nyní žijící v Tel Avivu
Maud Beerové a příspěvek ředitele
GJW Michala Šmucra o podílu Židů
v boji za svobodu Československa.

Petr Papoušek, předseda Fe-
derace židovských obcí České re-
publiky, který se pietní vzpomín-
ky zúčastnil, ocenil její přínos:
"Tato akce je jedním ze způsobů,
jak zachovat paměť přeživších
pro budoucí generace. Setkání
bylo důstojné a hodné vzpomínky
na zavražděné prostějovské oby-
vatele židovského původu. Děkuji
organizátorům, že takovou akci
uspořádali." -jg-

SPOLEČNOST, KULTURA.
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Společnost Piischmann s.r.o. pilsoblci v oblasti pmmyslového baleni a logistiky hledá

do svého provozu v Prostějově v pmmyslové zóně Pracovnjky těchto pozic:
,. PRACOVNICI EXPORTNIHO BALENI 2: ELEKTROTECHNICI A STROJ"I zAMECNlcl
Náplň .práce: baleni strojů a zařizeni do exportnich Náplň práce: montáž, a elektroinstalace .strojů,
dřevěných obalů, práce s pneumatickým nářadím, zapojeni strojů dle výkresové dokumentace,
s formátovací a zkracovaci pilou, fixace zboží u elektrotechnika výhodouvyhláška 50/1978 Sb.§85
v námořních kontejnerech, ovládánI' jeřábU (neni podminkou).
a vysokozdvižnéhovoziku(nenipodminkou)zaučime. Zaměstnaneckévýhody:prácenaHPp, plat 18000Kč,
Zaměstnaneckévýhody:prácenaHPp, plat 18000 Kč, osobnl ohodnoceni, prémie, placené přesčasové
osobnl ohodnoceni, prémie, placené přesčasové hodiny,25 dni dovolené,stravenkyv hodnotě100 Kč,
hO<llny,26 dnlllClvolOIl~,Blrnvnnkyv hodnotě100 Kč, nástupmožnýihned.
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