Tisková zpráva

75 let od největší masové vraždy v historii českých občanů - pietní setkání jako
vzpomínka na BIIb

Obrázek z časopisu Vedem, který vydávali chlapci v ghettu Terezín
(s laskavým svolením archivu Památníku Terezín)

Největší hromadnou vraždu českých občanů v historii, vyhlazení tzv. Terezínského rodinného
tábora v Osvětimi, připomene pietní setkání nazvané Vzpomínka na BIIb. To se bude konat ve
čtvrtek 7. března v 18 hodin na pražském nádraží Bubny v Holešovicích. K vyhlazení
Terezínského rodinného tábora v Osvětimi došlo v noci z 8. na 9. března 1944, o život při této mrazivé
události přišlo tehdy kolem 3800 žen, mužů i dětí. Pietní setkání, jež tento hrůzný čin připomene
slovem, písní a hudbou v podání sopranistky Ivany Troupové s klavírním doprovodem Jana
Duška a orchestru Gymnázia Přírodní škola, bude moderovat Tereza Kostková.
Organizátor akce Pavel Štingl z Památníku ticha konstatuje: „Samo číslo obětí, jež byly před 75
lety, připraveny o život, je dodnes nepředstavitelné. Úmysl, s nímž byl tábor založen, představuje
mrazivou manipulaci pro uspokojení veřejného mínění prostřednictvími Mezinárodního hnutí
Červeného kříže." Sekci koncentračního tábora Osvětim - Birkenau, rodinný tábor označovaný jako
BIIb (v němčině Bauabschnitt II b – stavební úsek, sekce II b), nacisté založili jako zástěrku za účelem
manipulace s veřejným míněním. Podle vzpomínek spisovatele a překladatele židovského
původu Pavla Stránského z knihy Poslové obětí byl tábor BIIb jedním ze sedmi přidružených
táborů asi půldruhého kilometru od hlavního tábora v Osvětimi. Říkalo se mu Český rodinný tábor. Šlo
o obrovský nacistický humbuk. Měl posloužit jako alibi, když se objevily zprávy a o organizovaných
masových vraždách v Osvětimi. V září roku 1943 dopravili nacisté do tohoto tábora dva transporty
z Terezína, v prosinci téhož roku dva další a poté tři v květnu roku 1944. Zářijové transporty byly asi
po pěti tisících, květnové čítaly asi sedm tisíc pět set dospělých i dětí. Každý transport měl zůstat
v táboře šest měsíců a pak zemřít v plynových komorách. Zaplynované měli nahradit „čerství“ vězni,
aby případná komise Mezinárodního červeného kříže zjistila, že jsou vězni v „dobrém“ stavu. V noci
z 8. na 9. března 1944 odvezli nacisté – až na malé výjimky – všechny dosud žijící vězně ze
zářijového transportu do plynu. Jednalo se celkem o kolem 3800 lidí a tato událost se tak zapsala
do historie jako největší masová vražda českých občanů. Pavel Stránský pracoval v dětském bloku
rodinného tábora a ve své knize uvádí, že právě práce s dětmi byla hlavním důvodem jeho přežití.
Stránský přežil Osvětim a byl poslán na hrůzný pochod smrti, který končil zase v Terezíně. Zde se
dočkal Stránský osvobození.
Studenti Gymnázia Přírodní škola připomenou válečné události písněmi dětí z terezínského ghetta,
zhudebněnými texty Hanuše Haachenburga či právě úryvky ze vzpomínkové knihy Pavla
Stránského. Na pietní akci zazní také písničky Ježka, Voskovce a Wericha, jejichž prostřednictvím

se bude vzpomínat na děti terezínského sirotčince. "Základním motivem vzpomínky je prožitek
z ghetta, kde se navzdory všem okolnostem také žilo a zpívalo a rezonovala zde kultura Prahy a první
republiky," doplňuje Pavel Štingl z Památníku ticha. Na programu budou také moderně
zaranžované dobové písně skladatelů spojených s válečnými příběhy genocidy, jako jsou Viktor
Ullmann, E. F. Burian či Erwin Schulhoff. Vzpomínkovou akci uzavře Terezínská hymna v podání
orchestru Gymnázia Přírodní škola.
Pietní setkání organizuje Památník ticha ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů,
Pražským židovským muzeem, s Terezínskou iniciativou, Gymnáziem Přírodní škola pod
záštitou radní pro kulturu hlavního města Prahy Hany Třeštíkové a starosty Prahy 7 Jana Čižinského.
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