
 
Jiří Brady v r. 2016 v domovském středisku 

 

Ve věku 90 let zemřel dne 12. 1. 2019 v kanadském Torontu  

J i ř í  B r a d y ,  

skaut z Nového Města na Moravě. 
 

Jiří Brady se narodil 9. února 1928 v Novém Městě na Moravě v rodině místního židovského obchodníka, 

o tři roky později se Bradyovým narodila dcera Hana. Harmonické dětství sourozencům skončilo se 

zánikem Československa a zřízením pro-

tektorátu.  

Jejich matka Markéta pomohla svému příbuz-

nému, odbojáři z Belgie, a byla na jaře 1941 

zatčena a deportována do koncentračního 

tábora v Ravensbrücku. Na podzim téhož 

roku zatkli i otce a Jiřího s Hanou se ujal 

strýc.  

Nakonec museli i oni nastoupit do transportu, 

v květnu 1942 je z Třebíče deportovali do 

ghetta Terezín.  

Jiří se dostal do objektu L 417, kde se utvořila 

chlapecká komunita, vydávající časopis Vedem. V tomto časopise je zaznamenáno jeho redaktorem: 

„Musím říci, že jsem se smál nad článkem Jiřího B. o odvšivovací stanici. To byl kluk, kterému jsme 

říkali “medvídek“, silný, učil se v ghettu instalatérem a neměl pražádné intelektuální sklony.“  

Na podzim 1944 deportovali Jiřího i sestru Hanu do Osvětimi. Jiří přežil selekci a byl určen na práci 

v pobočném táboře Gleiwitz. Jiří přežil nacistické koncentrační tábory a pochod smrti (ze kterého uprchl). 

Jeho sestra Hana v Osvětimi zahynula – o jejím krátkém životě byla napsána kniha a divadelní hra Hanin 

kufřík. Její osud Jiří Brady vyprávěl v českém rozhlase: https://dvojka.rozhlas.cz/za-jirim-bradym-dokument-

ve-kterem-vypravi-tragicky-pribeh-sve-sestry-hany-z-7483058.  

V roce 2016 byla Jiřímu Bradymu udělena Cena Paměti národa; přitom vyprávěl: "Řekl jsem si, že když 

to přežiju, že budu jinej. Že budu pomáhat každýmu, kde budu moct. ...Pak jsem měl problém, když jsem 

se vrátil domů, jak se vypořádat s tím vším, jak uctít svoje rodiče .., protože mi dali dobrý vychování. ...A 

pak jsem přišel na to, že to nejlepší, co pro ně můžu udělat, je mít dobrej život." 

Po roce 1948 uprchl před komunisty, a ač mohl dále pokračovat do Palestiny, raději se vydal „do světa“. 

Profese instalatérská mu zůstala po celý život, v Kanadě v ní později i podnikal. 

Je právem považován za velkou osobnost; svojí podporou emigrantů i svými osobními svědectvími šířil 

varování před nenávistí a zdůrazňoval potřebu svobody a lidských práv (zvláště mu vždy záleželo na tom, 

aby „mlčící většina“ ve společnosti dávala o sobě vědět).  
 

Odkaz: https://www.pametnaroda.cz/cs/jiri-brady  

Viz též video: https://www.facebook.com/TerezinskaStafeta/videos/1193191570704421/?t=6  
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