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Pravidelný dubnový cyklus pořadů s tématikou holocaustu připravuje již pátý rok  Městské muzeum a galerie 
ve Svitavách ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitav, Gymnáziem ve Svitavách a DOcela 
MAlým divadlem Radky Obloukové. Program navazuje na stálou expozici HHD – Oskar Schindler, 
Spravedlivý mezi národy a cykly, které proběhly v minulých letech - Zapomenuté osudy, Síla lidskosti, 
Zapomenuté transporty a Zbořené chrámy . Pořady jsou vhodné jak pro veřejnost, tak pro školní skupiny.  
 
Až po jednašedesáti letech od osvobození největšího vyhlazovacího tábora v lidských dějinách v polské 
Osvětimi vstoupilo toto datum mezi světově významné dny. Ubývá svědků, kteří se s námi mohou podělit o 
své prožitky z věznění v Osvětimi, Buchenwaldu, Dachau a dalších koncentračních táborech nacistického 
režimu. Doba nacismu a války ztrácí své přímé účastníky. Je ale stále více těch, kteří o utrpení obětí i o 
existenci vyhlazovacích táborů pochybují, ba je přímo popírají.  
 
Smysl projektu Stolpersteine (Kameny zmizelých) spočívá v uctění a připomenutí památky obětí nacistické 
genocidy za druhé světové války. Stolpersteine je složenina německých slov „stolpern“ (klopýtnout, 
škobrtnout) a „die Steine“ (kameny). Název vyjadřuje sílu příběhu, který se za každým ze Stolpersteinů 
skrývá a který nám nedovoluje jej minout a pokračovat v chůzi. Naopak  nás nutí zastavit se a symbolicky se 
sklonit před obětí, jejíž jméno je na kostce vyraženo. 
Pohnutý příběh svitavské židovské rodiny Freundovy odhaluje bílá místa v dějinách našeho města a současně 
je svědectvím o děsivé době spojené s transporty do koncentračních táborů, vražděním nevinných. Pan Emil 
Freund, obchodník s panskou galanterií, žil do roku 1939 na adrese: Stadtplatz 97, Zwittau (dnes budova 
ČSOB) - zahynul v koncentračním táboře Izbica v roce 1942. Jeho syn Arnošt Freund, zubní lékař, byl 
umučen ve stejném koncentračním táboře. Z celé rodiny přežila pouze paní Louise Freundová-Hermanová. Ta  
prošla Terezínem, Osvětimí a zázrakem přečkala „pochod smrti“ a koncentrační tábor v Bergen-Belsen. Tato 
obdivuhodná žena měla v sobě obrovskou vůli k životu a nikdy neztratila víru v člověka. Zemřela ve věku 96 
let  2. února 2013. 
 
Program:  
1. 4. – 26. 4. / Městské muzeum a galerie 
Výstava 
TRAGÉDIE LIDIC – ZAPOMENUTÉ JAVO ŘÍČKO 
Dvě výstavy, zapůjčené z Památníku v Lidicích. První mapuje okolnosti vypálení středočeské obce Lidice 
nacisty dne 10. června 1942. Lidická tragédie se stala symbolem utrpení nevinného civilního obyvatelstva 
nejen na našem území, ale po celém světě. Druhá výstava přibližuje tragédii v moravské obci Javoříčko, ležící 
nedaleko pohádkového hradu Bouzov. Ta byla nacisty vypálena dne 5. května 1945 a třicet osm jejich 
mužských obyvatel bylo povražděno. 
 
4. 4. v 17 hod. / Divadlo Trám 
Divadlo KUFR 
ŽIDOVKA ANEB ŽONGLOVÁNÍ SE ŽIVOTEM 
Představení pohybového divadla pro dvě herečky a jednoho muzikanta ztvárňuje netradičním způsobem osud 
židovské dívky v době 2. světové války. Sedmnáctiletá židovská dívka Eva Kohnová je v  únoru 1942 
transportována do Terezína, později do Osvětimi. Ze zcela nové, nepříjemné situace uniká se svou panenkou z 



dětství do hravého světa představ. Atmosféra představení se nese na poetické lince Evina nadhledu a 
optimismu. 
Vstupné: 100 Kč/zlevněné: 50 Kč 
 
11. 4. / 17 hod. / Městské muzeum a galerie 
Přednáška 
OBĚTI OSVĚTIMI A POPÍRA ČI HOLOCAUSTU 
Přednáška externího pracovníka Památníku v Lidicích Vojtěcha Kyncla, doplněná o vzpomínky paní Evy 
Liškové transportované do koncentračního tábora v Osvětimi. Pamětnice Eva Lišková představí svoji cestu do 
Osvětimi, kam byla transportována s rodiči a starší sestrou z východočeského městečka Luže. Ve druhé části 
se seznámíme s přístupem evropských států k připomínání holocaustu a genocidy i popírání nacistického 
vraždění, které skončilo velkými soudními spory ve Velké Británii i Spojených státech amerických. Větve 
mezinárodní organizace popíračů sahají i do České republiky a jejich tvrzení jsou stále nebezpečnější pro 
uchování historického odkazu válečného utrpení. 
 
13. – 14. 4. 
Poznávací zájezd  
BERLÍN, WANNSEE   
Dvoudenní poznávací zájezd pro zájemce z řad veřejnosti o historii období holocaustu i židovství obecně 
tentokrát směřuje do hlavního města Německa. Cílem budou jedinečné památky a muzea a galerie této 
metropole. Druhý den je věnován holocaustu, naplánována je prohlídka muzea a konferenčního domu ve 
Wannsee, kde bylo roku 1942 nacisty schváleno „konečné řešení židovské otázky“. 
 
18. 4. / 17 hod. / Kino Vesmír 
Film 
AGNIESZKA HOLLAND – V TEMNOT Ě 
Drama podle skutečné události odehrávající se v nacisty okupovaném Lvově. Výjimečný příběh lidí, kteří se 
snaží vyhnout smrti. Jedná se o nejúspěšnější polský film roku 2011. Film V temnotě pojednává o skupince 
Židů, která se v kanalizaci Lvova ukrývá před transportem do koncentračního táboru. Snímek Agnieszky 
Holland, jež je mimochodem absolventskou pražské FAMU, neaspiruje na druhý Schindlerův seznam, s výše 
zmiňovaným snímkem však sdílí jednu důležitou paralelu. V obou filmech je totiž hlavní postavou člověk, 
který své názory a jednání během příběhu změní o 180 stupňů. 
 
25. 4. / 16 hod. náměstí Míru u ČSOB   
Kameny zmizelých 
STOLPERSTEINY RODINY FREUNDOVY 
-    První uložení Kamenů zmizelých ve Svitavách je věnováno rodině Freundově 
-    Kadiš přečte Boris Barak Selinger, člen Židovské obce Brno 
-    Židovské písně zazpívá Dětský pěvecký sbor Základní umělecké školy ve Svitavách pod vedením Dany 
Pražákové 
 
            18 hod./Ottendorferův dům 
Cena města Svitavy Louise Hermanové 
VŮLE ŽÍT 
-  Část filmu ZUŠ Police nad Metují „Vůle žít“ 
-  Sestřih rozhovorů a vzpomínek natočených Petrem Horákem s Louise Hermanovou v Českých 
    Budějovicích a při její poslední návštěvě Svitav 
-   Vzpomínka na paní Hermanovou - Radomila Oblouková 
-   Předání Ceny města Svitavy paní Louise Hermanové In memoriam 
 
Koncert  
LÉTAJÍCÍ RABÍN 
Kapela Létající rabín hraje klezmer - tedy tradiční instrumentální hudbu východoevropských Židů, která 
největší rozkvět prožívala ve druhé polovině 19. století. V repertoáru se nachází i několik zpívaných kousků  
(jidiš, čeština, ruština). 
Vstupné: 160 Kč/pro členy KPH 80 Kč 
 
Projekt se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a za finanční podpory 
Pardubického kraje.                                                                                                                Blanka Čuhelová 


