TISKOVÁ ZPRÁVA, 29. 11. 2016
Den otevřené Jáchymky 2016 a představení knihy Otroci Třetí říše
V rámci čtvrtého ročníku Dne otevřené Jáchymky, který se bude konat 7. prosince 2016,
bude v 17 hodin představena nová kniha historika Alfonse Adama s názvem Otroci Třetí
říše. Alfons Adam se dlouhodobě věnuje tématu nucené práce za druhé světové války na
území dnešní České republiky. Kniha popisuje pobočné koncentrační tábory spadající pod
Osvětim, Gross-Rosen a Flossenbürg. Autor věnuje pozornost okolnostem vedoucím k
zřízení táborů – nejprve za využití nucené práce zahraničních dělníků, válečných zajatců
nebo ostarbeitrů, až do doby zřízení vlastního pobočného koncentračního tábora. Do češtiny
knihu přeložila Dagmar Lieblová, předsedkyně Terezínské iniciativy a pamětnice
holocaustu, která bude představení knihy přítomna spolu s autorem Alfonsem Adamem.
Kniha Otroci Třetí říše navazuje na putovní výstavu Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce na
území České republiky, které měla svoji premiéru v letošním roce. V této knize autor popisuje i další
místa nucené práce, fenomén popisuje v kontextu dobových ekonomických poměrů, vztahu mezi
firmami a státem (včetně ekonomické činnosti SS), s odkazem na organizaci a správu táborů a
využívání nucených prací pro válečný průmysl. Pokud to bylo možné, jsou v knize zmíněny i
dramatické okamžiky posledních válečných dnů a hledání odpovědných představitelů po válce. K
dalším přínosům knihy patří porovnání zdejších poměrů se situací v Protektorátu Čechy a Morava,
popis výrobních programů prosazovaných státem a SS a popis širokého spektra využívání nucených
prací.
V rámci Dne otevřené Jáchymky připomeneme nejen historii bývalé židovské školy v Praze v
Jáchymově ulici, ale také představíme další nové projekty vycházející z dlouhodobého plánu oživení
budovy jako místa paměti a setkávání. Zahájení programu ve 14 hodin bude věnováno prezentaci
vzdělávacích programů Jáchymka – výchova k respektu, ve kterém se setkávají mladí lidé z
židovské a romské komunity. Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., vedoucí vědecký pracovník NHÚ,
představí svůj projekt věnující se Statistické analýze databáze vězňů tzv. terezínského ghetta a
své první výstupy a závěry. Bude také představen nový projekt Institutu Terezínské iniciativy
Identita evropských Romů ve 20. století, a to formou diskuzního pořadu. Součástí programu bude
prezentace Poradny Jáchymka a Klubu Jáchymka, jenž je určen pro příslušníky tzv. druhé a třetí
generace, tedy pro potomky obětí nacistické perzekuce a budou po celé odpoledne zpřístupněny
knihovny Institutu i Židovské obce a další pracoviště sídlící v budově (Informačního centra Židovské
obce v Praze, Nadace Židovské obce v Praze a Archivu Židovské obce v Praze). Podrobnosti naleznete
v přiloženém programu či na našich webových stránkách.
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