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PAMĚTNí DESKA DÁVÁ VZPOMENOUT NA 12S9ŽlDŮ
Na hlavním nádraží sepietní akce zúčastnili

pamětníci, politici i velvyslanec Izraele
bych poděkovat Českým drahám,
Správě dopravní železnični dopravní
cesty a také svým kolegům ze spolku
Hanácký jeruzalém, že se pamětní
desku podařilo vyrobit, unústit a my
teď můžeme být všichni tady:'
Několik vlakových transportů vy-
pravených německými nacisty' na
přelomu června a července 1942 si
při pietní vzpomínce připomněli na
hlavním vlakovém nádraží i pamět-
nici té doby. Dlouze hovořil napří-
klad Pavel Fried, rodák z Třebíče,
kterému bylo v té době jedenáct let.
Vlak ho společně s rodiči a příbuz-
nými odvezl do Terezina. Na nut-
nost, že toto smutné období nesmí
být nikdy zapomenuto a jako varo-
váni je nutné ho prezentovat i další
generacím, upozornili ve svých pro-
jevech také primátorka Alena Raš-

Odhalení pamětní desky organizo- torkou Alenou Raškovou. Židovské
val prostějovský Spolek Hanácký organizace zastupovali mluvčí na-
Jeruzalém. Hala hlavního nádraží dace Kolel Damesek Eliezer Tomáš
v Prostějově se zaplnila zhruba čtyř- Je1ínek či předseda Federace židov-
mí desítkami významných hostů, skýchobcí ČR Petr Papoušek,
kteří se stali svědky mimořádné Úvodního slova ještě před odhalením
události: "Doslova jsem utekl z Pra- pamětní desky se ujal Michal Šmucr,
hy, nechtěl jsem při tak významné předseda Spolku Hanácký jeruzalém.
události v Prostějově chybět," 'svěřil "Jsem rád, že jsme se tady sešli v tak
se Večerníku poslanec Radim Fiala hojném počtu, abychom společně
z SPDTomío Okamury. Nechyběla přivedli.nasvětkousekkamene,který
skoro kompletní prostějovská po- připomíná oběti holocaustu. Pamět-
litická reprezentace v čele s primá- ní deska je na veřejném místě. Chtěl

Pamětní desku na hlavním nádraží odhalili' společně předseda prostějovského
r . spolku Han,áGkýJeruzalérn s náměstkem generálního ředitele SZDC Tomášem,
-." Drmolou, ' Foto: Míchal Kadlec

ková, poslanec Radim Fiala i velvy- '
slanec Izraele Daniel Meron,
Těsně před polednem pak předseda
spolku Hanácký Jeruzalém Michal
Šmucr společně s náměstkem ge-
~eráWho f~ditele SŽDC Tomášem
Drmolou odhalili pamětní desku
obětem holocaustu, "K myšlence de-'
chat zhotovit pamětní desku a umís-
tit ji na budově hlavního vlakového
nádraží nás inspirovala loňská Ces-

ta bez návratu, kterou organizovali
dn~s už členové našeho spolku Jan
Jun a Josef Dekastello. Uvědomili
jsme si, že více než tisícovku našich
9~~d~jš~ch, spo\uobčanůJ, .. kteří se
stali obětmí největší genocidy dvacá-
tého století, dodnes v Prostějově.na
veřejně přístupném místě prakticky
nic nepřipomíná. To jsme chtěli
alespoň zčásti napravit," dodal na vy-
svět1enou Michal Šmucr.



Pamětník transportů Pavel Frled:
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Velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron:pi'i-
, ně! tragický osud židovskýc)1 ÓbčánQ:
~těi?Y!.a'okolí. :. Fo~~ Ki!Iec

tračních a vyhlazovacíchtáborů. Zpátky
se po válce vrátil jen nepatrný zlomek
přeživších.Jako velvyslanec Státu Izrael
bych byl rád, kdyby se neustále připo-
mínalo, jakou významnou součástí Pro-
stějova byli židovští občané a jak jejich
životy skončily tragicky v nacistických
lágrech. Zlo, které posílalo nevinné lidi
na smrt, nesmí být nikdy v budoucnu
zapomenuto. Velmi si tak vážím toho,
že dnes dojde k odhalerú pamětní des-
ky y místech, odkud židovští občané
z Prostějovabyli transportováni nejdříve
do Terezina, ale pak do vyhlawvacich
táborů v Baranevičí, Treblince, Osvěti-
mi a dalších;' připomněl tragické osudy
židovskýchobčanů izraelskývclvyslanec
DanielMeron.
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PROSTĚ lOV Sám na vlastní kůži neprotestovali. Nikdo jistě
zažil jeden ze čtyf transportů nemá právo požadovat
vypravených z Prostějova. Dnes od toho druhého více
osmaosmdesátiletému Pavlu odvahy, já ale tvrdím,
Friedovi z Třebíče bylo na přelo- že každý; kdo nejen
mu června a července necelých . zosnoval holocaust,
dvanáct let. Nacisté jej i s rodiči ale i ti, kteří jej schva- .
a dalšími phbuznými přivezli na lovali a nepro-
hlavní prostějovské nádraží a spo- testovali proti
lečně se stovkami dalších Židů němu, prostě
převezli do Terezína. Válku se mu nesou alespoň
podařilo přežít, většina jeho sou- mikroskopickou
pubúků ale takové štěstí bohužel vinu na vyvraždo-
neměla. Pavel Fried (na snímku) vání Židů"

zavzpomínal na tragické chvÍle * Vzpomenete
během druhé světové války i při ještě na svůj transport
odhalení pamětní desky na hlav- z Prostějova do
ním nádraží v Prostějově. Terezínař ..,/'"/~

./* Že Židům hrozí velké nebez-
pečí, bylo jasné již mnohem dříve
než v roce 1942, kdy z Prostějova
odjížděly transporty do Terezína,
že~
"Holocaust samozřejmě nezačal až
v Osvětimi. Ten vznikl už ve chvíli,
kdy nám Židům a Romům začali
nacisté měřit hlavy a určovat, kdo
je rasově způsobilý a kdo ne. A to se
dělo v Německu už po nástupu Hit-
lera k moci. Dávno před válkou. Ni-
kdo se jich neptal, proč to dělají. Pak
přišli právníci, kteří dostali za úkol
napsat protižidov.ské zákony. Napsali
je, a taky je nikdo nehnal k odpověd-
nosti, proč to udělali. Potom vyházeli
naše profesory ze škol a univerzit
a přišly další a další zákazy; co my
Židé nesmíme dělat a kam nesmíme
vstupovat. A ostatní lidé? Neptali se,
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II ( (Nikdo jistě nemá právo pOŽJldovat od toho

druhého více odvahy, já ale tvrdím, že každÝ,
kdo nejen zosnoval holocaust, ale i ti, kteří jej

schvalovali a neprotestovali proti němu, prosti
nesou nějakou vinu na vyvraždóvání Židů •••

"Jako dítě jsem už prožil poníže-
ní dávno předtím. Když do Čech
a na Moravu vtrhli Němci, tak nás
Židy už honíli po ulicích a bili nás.
Pak nám sebrali veškerý majetek,
což se mnohým tehdejším spo-

luobčaríům dokonce Iíbílo! A ve
chvíli, kdy nás obrali o majetek
a důstojnost, tak nám nakonec vzali
i svobodu. A zase-se nikdo neptal,
proč nás v Prostějově nakládají do
vagonů jako dobytek a odvážejí do

dobytek!"
Terezína. Byl to strašný pocit plný
zoufalství a obav o budoucnost.
Na nádraží v Prostějově nás fašisté
vedli v průvodu, bylo to strašněpo-
nížující. A co jsme si vezli s sebou
v kufrech či batozích, o to poslední
nás pak obrali v Terezíně."* Jaké to tam bylo~
"Terezín nebyl vyhlawvacím, ale'
koncentračním táborem. Dneska,
často slýchávám, že Židům tam vlast-
ně bylo dobře, vždyť Setam pořádaly
koncerty, sportovalo se a podobně.
To ale byla právě ta další podlost
fašistických vrahů. Protože oni sami
se museli usmívat, protože věděli, že
lidé fidlající na různé nástroje nebo
zpívající budou za čtrnáct dní či

, měsíc převezeni například do Osvě-
, timi a tam zpívat poslední písničku

v plynové komoře! Nacisté s námi
v Terezfně hráli psychologickou hru,
abychom nepanikařili a měli třeba
určitou naději. Přitom v mnohých
případech bylo o našich osudech již
rozhodnuto:'* Kde vy sám vidíte příčinu ho-
locaustu~
"Samozřejmě hlavně ve vzniku tak
zrůdné ideologie, kterou zplodil na-
cismus a hlavně Hitler. Velkou pří-
činu vyvražďování Židů ale vidím
také v nevšímavosti a nečinnosti
okolí. Každý v té době konal jenom
to, co se mu poručilo. Dnes z toho
plyne velké poučení. Až po vás nyní
bude někdo něco chtít, vždycky se
ptejte sami sebe; zda je to správné.
A srovnejte si to se svým svědo-
mím."
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II' sala se tady tragická historie · ..
židovského obyvatelstva", I "Nakládali nás dovag~!lůjako

vzpomínal izraelský .....,IR.• "

velvyslanec Daniel Meron·
PROST.ĚJOV Výramou ,celebritou
a hostem pátečního odhalení pamět-
ní desky obětem holocaustu na pro-
stějovském náměstí byl vclvysIanec
Státu Izrael v české republice Daniel
M.eron. Zásluhou překladu členky
Spolku Harukký JeruzaJ.ém a mluvčí
prostějovské radnice Jany Gáborové
mohli vši«.imipřítomníhostéporozu-
mětprojevuizrae.lskéhovclvyslance.
,Jeto pro mě krásná chvílebýttadya prá-
vě ted' v Prostějově. V první řadě chci .
poděkovat Spolku Hanácký Jeruzalém,
který inicioval tento významný počin.
Stojíme na místech, kde se za druhé
světové války psala velmi smutná a tra-
gická historie židovského obyvatelstva
tehdejšího Prostějova a okoli Cestou
sem na hlavníprostějovské nádraží jsem
také projížděl okolo starého židovského
hřbitova. Měli bychom si všichni i dnes
připomínat židovský život, který byl
významnou součástí města Prostěiova,'
řeklDanielMeron.
,,Nerú to žádná náhoda, že Prostějovbyl
a stále je nazýván Hanáckým Jeruzalé-
mem, Vzdyť vurčité historické době byl
Prostějov hned po Mikulově druhým
nejvýznamnějším židovským městem
na Mo~ Toto všechno ale skončilo
po roce 1939,azejménavroce 1942,kdy
odsud z Prostějova bylo vlaky transpor-
továno přes dvanáct set židů do koncen- -- •• • ~,7· (\
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