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Vážení přátelé, 

musím vám především tlumočit pozdrav a poděkování od neteře Margit 

Beckové, paní Doris Östland Beckové ze Švédska, která jediná se svou 

maminkou Marianne Beckovou přežila věznění jak v Terezíně, tak i v dalších 

koncentračních táborech. Jiří Beck byl bratr Dorisčina tatínka Josefa Beka. 

 Děkuji především pracovníkům archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové 

z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK), kteří 

svojí iniciativou, bádáním, za podpory ředitelky NPMK PhDr. Markéty Pánkové, 

přispěli k uskutečnění této vzpomínkové akce. Mohla jsem sledovat jejich práci 

a nadšení. Za finanční podporu děkuji spolku MILIDU ze Švýcar. 

 Já a Doris Becková jsme už jediné pamětnice pedagogického působení 

tetinky Margit v Milíčově domě. Učila nás, děvčata, že vnímání hudby různého 

rytmu lze vyjádřit rytmickým pohybem. Ve spolupráci s tetinkou Sattlerovou, 

tanečnicí, nám nabídla kroužek rytmiky. 

Obě dvě byly krásné, mladé, laskavé a půvabné! 

Navíc Margit měla velký smysl pro humor. A myslím také, že měla i 

odvahu, a to když pozvala žižkovské pubertální chlapce k nácviku české a 

moravské besedy. Ze začátku to bylo rozpačité, ale trpělivě zdolávala jejich 

neohrabanost a výsledek byl víc než dobrý. Na nedělní besídce s rodiči jsme 

vystoupili a bylo to celkem úspěšné vystoupení. Jen si nemohu vzpomenout, co 

měli kluci na sobě. My, dívenky, jsme měly červené a bílé halenky 

s nadýchanými rukávky. Strýček Beck učil nadané kluky na housle. S láskou na 

všechny vzpomínáme. 

 V Dorisce jsem našla celoživotní přítelkyni a jejího odchodu do Terezína 

v roce 1942 jsem velice želela. Při seznámení s ní mi bylo 10 a Doris 11 let. 

Takže si spočítejte, jak dlouho trvá naše přátelství, když datum mého narození 

je rok 1928 a Dorisky 1927. V současné době se léčí po operaci ve Švédsku, a 

proto tu nemůže být s námi, jak jsme původně plánovaly. Při této příležitosti 

bych ráda poděkovala za všechny žižkovské, židovské, polské, německé a za 

všechny děti z koncentračních a internačních táborů a především za všechny 

spolupracovníky, ke kterým manželé Beckovi a paní Sattlerová patří. 


