Večerní škola Tomana Broda v Jáchymce
Problematická místa novodobých českých dějin

Srdečně Vás zveme na cyklus podzimních přednášek
pamětníka holocaustu a historika Dr. Tomana Broda
o fenoménech moderních českých dějin, které jsou často
nahlíženy převážně jednostranně a často brání náhledu
v širších souvislostech důležitých pro orientaci v současném
dění.
Program je koncipován ze dvou částí:
úvodní přednáška Dr. Tomana Broda, ve které nastíní
své hlavní teze,
následná diskuse s účastníky ve stylu kulatého stolu.
Program moderuje Peter Sokol.

Třetí téma:

„Konečné řešení národnostní otázky“
Poválečné vyhnání německého obyvatelstva z českých zemí

KDY?
KDE?

1. prosince 2015 od 18 hodin
Jáchymka - budova bývalé židovské školy v Jáchymově ulici 3, Praha 1

Dr. Toman Brod
se narodil 18. ledna 1929 v pražské židovské rodině. Po vyhlášení Protektorát Čechy a Morava podléhala
rodina tzv. Norimberským zákonům. V roce 1940 byl vyloučen z české školy a navštěvoval jedinou školu pro
židovské děti v Jáchymově ulici v Praze. V červenci 1942 byla celá rodina deportována do Terezína, později
dále do Osvětimi – tzv. Terezínského rodinného tábora. Po osvobození vystudoval historii a pracoval jako
historik v několika vědeckých institucích. Je autorem řady historických prací, např. Na západní frontě
(Praha, 1963), Moskva – hrozba a naděje, objetí a pouto (Praha, 1992), Terezínský rodinný tábor v
Osvětimi-Birkenau (Praha, 1994), Osudný omyl Edvarda Beneše 1939 – 1948 (Praha, 2002), Tobrucké
krysy (Praha, 2008) a další. Své vzpomínky shrnul v knize Ještě že člověk neví, co ho čeká (Praha, 2007).
Mgr. Peter Sokol
Je absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity obor Učitelství pro 2. stupeň
základních škol, aprobace dějepis – angličtina, pracoval jako metodik a lektor. V Institutu pracuje na
projektech Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století, Jáchymka – Výchova k respektu a toleranci a
Zapomenutá místa nucené práce jako metodik a lektor vzdělávacích programů pro pedagogy.

Akce finančně podpořil
v rámci projektu Jáchymka – židovská škola v Praze

