
Připomenutí 75 let od likvidace tzv. Terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Birkenau.

7. března 2019 od 16:30 proběhne slavnostní setkání připomínající smutné výročí likvidace 
tzv. Terezínského rodinného tábora v Osvětimi – Birkenau, které připravil Institut 
Terezínské iniciativy ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hl. Města Prahy.

Dne 8. března si připomeneme 75 let od největší vraždy českých občanů za druhé světové války. V 
noci ze 7. na 8. března 1944 bylo v plynových komorách zavražděno 3792 obyvatel tzv. Terezínského 
rodinného tábora v Osvětimi - Birkenau. Terezínský rodinný tábor byl definitivně zlikvidován o půl 
roku později, 10. až 12. 7. 1944, kdy bylo zavražděno asi 3500 vězňů. Likvidace rodinného tábora 8. 
března a 10.-12. července 1944 představuje největší hromadné vraždy československých občanů v 
době druhé světové války.

Setkání se uskuteční 7. března 2019 v 16:30 v Komorním sále Gymnázia a Hudební školy hl. 
m. Prahy (Komenského nám. 9, Praha 3). Z pamětníků promluví uznávaný historik Toman Brod, 
který je jedním z přeživších Terezínského rodinného tábora, a Komorní orchestr Lux Iuvenes Praga 
<https://www.luxiuvenes.cz/>, který působí na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy, 
zahraje skladby Ernesta Blocha.

Toman Brod se narodil v roce 1929. Ve svých vzpomínkách píše: „Z mnoha transportů, které šly z 
Terezína na východ, skýtaly jenom dva pro můj ročník naději na záchranu. Jinak byl můj ročník z 99%
odsouzen k zániku, ke smrti. (…) Nevím, jestli jsme už tehdy slyšeli něco o plynových komorách, ale 
každopádně to byla děsivá představa. Přesto jsem ale tehdy vůbec nemyslel na to, že bychom tam 
někde mohli skončit. Pro mě byla nejhrůznější skutečnost, že jsem se bezprostředně setkal se 
strašnou hrubostí, brutalitou a bezohledností. (…) V březnu 1944 přišla likvidace zářijového 
transportu. Polovina rodinného tábora se najednou vyprázdnila.“ 

Slavnostní setkání 7. března bude současně dernisáží putovní vzdělávací výstavy „Nechte mě 
být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové“, která byla na škole od 28. ledna. Průvodci 
výstavou byli sami žáci. V rámci vrstevnického programu seznamovali spolužáky nejenom s odkazem 
Anne Frankové a dalších obětí holocaustu. V souladu s jejím odkazem a s přáním jejího otce Otty 
Franka vedly spolužáky k tomu, aby si uvědomili nutnost respektu k jinakosti a nevyhnutelnost 
předcházet jakékoliv diskriminaci v současnosti. Výstavu studenti ochotně představí před zahájením 
slavnostního programu. Výstava pak pokračuje ve svém putování a bude k vidění v Základní škole v 
Jílovém u Prahy.

„Ráda bych se aktivně účastnila na akci 7.3., třeba bych vzala moderování s Martou. Jsem z 
průvodcování fakt nadšená a poslední dvě prohlídky - dvouhodinovka 5.A a stejně tak 6.A, vážně stály
za to“ napsala jedna ze studentek - průvodkyň Dina Ibragimová, jakmile se dověděla o zapojení 
studentů do programu. 

Program je realizovány díky grantům MŠMT na podporu vzdělávaní v jazycích národnostních menšin a 
multikulturní výchovy, Nadačního fondu obětí holocaustu, Ambasády USA a programu Erasmus+.

Poděkování patří také vedení školy a paní profesorce Lucii Hronové, která byla studentům i nám 
velkou oporou.

Více informací: Dana Gabaľová, tel: 773838671, email dana.gabalova@terezinstudies.cz
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Institut Terezínské iniciativy http://www.terezinstudies.cz/institute/ podporuje vědecký výzkum 

různých aspektů moderních dějin, zejména vztahů většiny a menšin žijících v prostoru dnešní České 

republiky. Provozuje vzdělávací portál www.holocaust.cz , Databázi obětí holocaustu 

http://www.terezinstudies.cz/projects/database.html  a veřejnou odbornou knihovnu. Vydává odborné

publikace a pořádá vzdělávací semináře pro učitele a žáky českých škol i pro veřejnost. Organizuje 

každoroční připomínkovou akci Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa 

http://www.terezinstudies.cz/events/jom-ha-soa/ . 

Pozvánka v příloze nebo ke stažení na http://www.terezinstudies.cz/sd/news/hlavni-

stranka/190211_vyroci_likvidace_rodinneho_tabora.html 

Vzpomínka Tomana Broda je uveřejněna na https://www.holocaust.cz/zdroje/vzpominky/pan-toman-

brod-narozen-1929/

Komorní orchestr Lux Iuvenes Praga https://www.luxiuvenes.cz/
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