
                

 

 

 
 
 

 

Město Terezín, Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně,  
Institut Terezínské iniciativy a Lukáš Lev 

 

Vás srdečně zvou na přednášky a diskuzi,  
u příležitosti výročí osvobození Osvětimi, spojené s komentovanou prohlídkou 

židovského ghetta: 
 

„PIETA – PŘIPOMÍNKA – PAMĚŤ“  

pořádané k významnému životnímu jubileu Tomana BRODA 
  

v neděli 27. ledna 2019 (od 10:00 hodin)  
 

Vysoká škola aplikované psychologie, Akademická 409, Terezín 
 

PROGRAM: 

10:00 – 13:00 hodin, aula VŠAPs: 

 Dr. Štefan MEDZIHORSKÝ, rektor VŠAPs: zahájení. 

 René TOMÁŠEK, starosta města Terezín: úvodní slovo a uvítání účastníků. 

 Dr. Jiří KUČÍREK, prorektor VŠAPs:„Cesta od Jom ha-šoa  k  Jom ha-zikaron  a  smysl dědictví“. 

 Tomáš ROTBAUER, amatérský historik a badatel: Tajemství podzemní nacistické továrny  

Richard v Litoměřicích. 

 Ester GEROVÁ, publicistka: „O jiskře Jiřího Bradyho“ – četba úryvku z připravované publikace 

Osudy (Jaroslav Kraus a Ester Gerová) – o historii jedné fotografie, o vlivu J. Bradyho na zalo-

žení Terezínské iniciativy a delegaci jejích členů na Pražském hradě, o angažovanosti někdejšího 

místopředsedy Terezínské iniciativy, Jaroslava Krause, o práci dlouhodobé předsedkyně, 

Dagmar Lieblové, o založení zpravodaje Terezínská iniciativa, o vzniku Terezínských pamětních knih.  

 Toman BROD: moderovaná diskuse s pamětníkem holocaustu, vězněm Terezína a Osvětimi  

a historikem na téma jak mluvit a vyučovat o moderních dějinách a efektivně předávat svědectví 

o holocaustu mladým generacím. Moderuje Tereza Štěpková, Institut Terezínské iniciativy.  

 Eliška WAAGEOVÁ, Institut Terezínské iniciativy: informace o květnovém Veřejném čtení jmen 

obětí holocaustu - Jom ha-šoa v Terezíně u příležitosti výročí dne vzpoury ve Varšavském ghettu. 

 Dr. Lisa PESCHEL, University of York: Video pozvánka na festival Gido se vrací domů – k 100. 

výročí narození klavíristy a skladatele a vězně Terezína a Osvětimi – Gideona Kleina.  

13:00 – 14:00 hodin: přestávka na oběd 

14:00 – 17:00 hodin: 
    Lukáš LEV, průvodce po Terezíně a zakladatel Terezínské půdy.cz: komentovaná prohlídka 

Terezínské půdy, židovského ghetta a hřbitova. Vyprávění o židovských tradicích, zvycích, 

rituálech a celkově o judaismu. 
  

Účastnický poplatek činí 150 Kč za 1 osobu.  
Cena zahrnuje přednášku s besedou, komentovanou prohlídku, drobné občerstvení 

(káva/čaj/voda/sušenky) a hradí se v hotovosti při vstupu. 

 

Protože se očekává značný zájem, prosíme o potvrzení účasti (rezervace) na email: 
lukas210@post.cz s předmětem „27. 1.“, co nejdříve (omezená kapacita auly).  

 

LUKÁŠ LEV 

www.pruvodceterezin.cz 

mailto:lukas210@post.cz

