Tisková zpráva

Terezínské fotbalové vzpomínání letos navštívila i sestra Arnošta Lustiga
TEREZÍN (10. září 2018) V Terezíně o víkendu skončil již druhý ročník Memoriálu
terezínské fotbalové ligy. Uspořádalo jej Centrum studií genocid Terezín ve spolupráci
s výkonným výborem FAČR. Patronát nad Memoriálem terezínské fotbalové ligy 2018
převzal fotbalový internacionál Zdeněk Svoboda, osminásobný mistr nejvyšší domácí
soutěže. Turnaj si letos nenechala ujít ani pamětnice terezínského ghetta Hana
Hnátová, sestra spisovatele Arnošta Lustiga, který v Terezíně v době druhé světové
války hrál fotbal na postu brankáře. „Pro Arnošta a další kluky fotbal v ghettu
znamenal něco úžasného a velkolepého. Fotbal a kultura dodávaly naději, že ta
hnusná válka jednou skončí,“ řekla Hana Hnátová na letošním fotbalovém turnaji.
Hlavním partnerem Memoriálu terezínské fotbalové ligy 2018 byly České dráhy, a.s.
Partnery Memoriálu byla společnost ČEPRO, společnost LOM PRAHA TRADE, Českoizraelská obchodní komora, společnost Meopta a nakladatelství EMINENT.
Institucionálními partnery akce byly Český klub fair play při ČOV, Ústecký krajský
fotbalový svaz, Okresní fotbalový svaz Litoměřice, Město Terezín, TJ Sokol Terezín,
Smíchovská střední průmyslová škola a Židovská liberální unie. Druhý ročník
Memoriálu terezínské fotbalové ligy se uskutečnil pod záštitou ministra školství, mládeže
a tělovýchovy Roberta Plagy.
Memoriál byl zahájen ve čtvrtek 6. září před budovou Drážďanských kasáren, v jejichž
vnitřních prostorách se zápasy terezínské fotbalové ligy v letech 1942 – 1944 odehrávaly.
V rámci zahajovacího programu bylo před budovou Drážďanských kasáren mladými
fotbalisty TJ Sokol Terezín sehráno symbolické utkání v historických dresech. Zahajovacího
programu se zúčastnila řada významných hostů, mimo jiných generální ředitel
Českých drah Pavel Krtek, starostka Terezína Hana Rožcová a zvláštní zmocněnec pro
otázky holokaustu Ministerstva zahraničních věcí ČR Antonín Hradilek.
Víkendový fotbalový turnaj starších žáků byl doplněn prohlídkou expozice Centra studií
genocid Terezín, které se zúčastnilo 150 mladých fotbalistů z deseti týmů. Účastníci
turnaje měli příležitost se blíže seznámit s historií terezínských fotbalových soutěží v letech
1942-1944, tragickými osudy tehdejších fotbalistů a základními skutečnostmi o nacistickém
programu likvidace židovského obyvatelstva během druhé světové války. Součástí prohlídky
byla i ukázka fyzického modelu vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka a promítání
dokumentárního filmu České televize Zaplať pánbůh za fotbal, ve kterém autentičtí
účastníci terezínské fotbalové ligy (Petr Erben, Tommy Karas, Petr Brod, Arnošt Lustig a
další) vzpomínají na tuto kapitolu dějin ghetta Terezín.
Výsledky letošního ročníku
Pohár Hanuše Holzera pro vítěze letošního Memoriálu terezínské fotbalové ligy převzali
mladí fotbalisté TJ Dynamo Podlusky, kteří ve finále porazili obhájce loňského prvenství SK
Liběšice 2:0. V zápase o třetí místo přehrál Sokol Straškov-Vodochody domácí Sokol
Terezín 3:1. Na pátém místě skončil nováček turnaje tým Mongaguá Ústí nad Labem.
Vyřazovací část letošního ročníku Memoriálu terezínské fotbalové ligy přinesla dramatická
utkání, ve čtyřech zápasech se o postupujících rozhodovalo až v pokutových kopech.
Pohár Daniela Trapaniho za fair play získal tým SK Liběšice. Ocenění předal
místopředseda Českého klubu fair play při ČOV, kardiochirurg prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Cenu Petra Erbena pro nejlepšího hráče převzal z rukou fotbalového internacionála a
patrona Memoriálu Zdeňka Svobody Tomáš Kotrba z vítězného týmu TJ Dynamo

Podlusky. Nejlepším střelcem letošního Memoriálu se stal Petr Botoš ze StraškovaVodochod. Cenu Arnošta Lustiga pro nejlepšího brankáře turnaje převzal z rukou Hany
Hnátové, sestry Arnošta Lustiga, Pavel Olšák z týmu TJ Sokol Velké Žernoseky.
Nejlepším obráncem byl vyhlášen Jakub Šmíd z AFK Union Žižkov a Cenu Tommyho
Karase pro nejlepšího nahrávače převzal Michal Vítek z domácího Sokola Terezín. Cenu
Fredyho Hirsche určenou nejlepšímu trenérovi turnaje získalo trenérské duo TJ
Dynama Podlusky Michal Telerovský a Vladimír Krolop.
Konečné pořadí Memoriálu terezínské fotbalové ligy 2018
1. TJ Dynamo Podlusky (Pohár Hanuše Holzera pro vítěze turnaje)
2. SK Liběšice/FK Polepy (Pohár Roberta Schreckera za druhé místo v turnaji)
3. TJ Sokol Straškov-Vodochody (Pohár Františka Steinera za třetí místo v turnaji)
4. TJ Sokol Terezín
5. Mongaguá Ústí nad Labem
6. SK Sokol Brozany/SK Lukavec
7. AFK Union Žižkov A
8. SK Nusle
9. AFK Union Žižkov B
10. Sokol Velké Žernoseky
O terezínské fotbalové lize
Fotbal se v ghettu hrál již od roku 1942, v následujících dvou letech byla v Terezíně
organizována nejvyšší ligová soutěž, divize, poháry a dokonce i turnaje v mládežnických
kategoriích. V katastrofálních podmínkách ghetta dokázala židovská samospráva pořádat
zápasy a soutěže s přesně danými pravidly. Zápasy terezínských fotbalových soutěží se
hrály převážně v Drážďanských, Hannoverských a Magdeburských kasárnách, mnohdy za
účasti až několika tisíc diváků.
Fotbal v ghettu přinášel radost a zábavu. Jak napsal František Steiner v knize Fotbal pod
žlutou hvězdou, fotbalové soutěže v ghettu však měly „ještě jiný dopad, jiné poslání a
vlastnosti, které ten, kdo neprožil holokaust, sotva pochopí.“
Fotbal v Terezíně měl obrovský význam pro psychiku vězňů, dával alespoň na 2 x 35 minut
zapomenout na trýznivý osud obyvatel ghetta a pro mnohé ze stovek hráčů byl i jakýmsi
vnitřním vzdorem proti nacistické zvůli. Většina hráčů terezínských fotbalových soutěží byla
deportována na východ Evropy a zavražděna v nacistických vyhlazovacích táborech.
Deportace vězňů z Terezína probíhaly postupně a významně se podepisovaly na změnách
v kádrech jednotlivých fotbalových týmů, které musely být v důsledku toho spojovány v nové.
Terezínská fotbalová liga je tak zároveň nezpochybnitelným důkazem o plánovaném,
zamýšleném a detailně organizovaném vyvraždění židovského obyvatelstva v Evropě první
poloviny čtyřicátých let 20. století.
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Centrum studií genocid Terezín od roku 2017 realizuje vzdělávací, kulturní a sportovní
programy v prostorách bývalého židovského ghetta v hlavní pevnosti města Terezín.
K pravidelným aktivitám Centra patří kulturně-vzdělávací program Vlak Lustig a sportovněvzdělávací akce pro mládež Memoriál terezínské fotbalové ligy. Součástí stálé expozice
Centra studií genocid je výstava o historii projektu Vlak Lustig, unikátní fyzický model
koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka a výstava fotografií Petry
Růžičkové, Petra Našice a Karla Cudlína o Arnoštu Lustigovi. Partnerem Centra studií
genocid je Město Terezín, sdružení Terezín – město změny a společnost České dráhy, a.s.
Centrum aktivně spolupracuje s předními výzkumníky oboru studií genocid v Evropě a ve
světě. Multidisciplinární obor studií genocid je založen na srovnání různých případů
genocidního násilí ve světových dějinách, mimo jiné genocidy Arménů, nacistické genocidy
Židů, Romů a dalších evropských národů a skupin obyvatel, genocidy v Kambodži a Rwandě
a dalších oblastech světa.

Více o aktivitách Centra studií genocid Terezín se dozvíte na www.studiagenocid.cz.
Posláním Centra studií genocid Terezín je podporovat potřebný respekt k lidským a
občanským právům a zabraňovat šíření těch politických a sociálních tendencí, které
prostřednictvím rasisticky, fundamentalisticky a antisemitsky zaměřených skupin a hnutí
posilují nárůst nenávisti a násilí ve společnosti.

