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DEN OTEVŘENÉ JÁCHYMKY A OTEVŘENÍ STÁLÉ EXPOZICE v budově bývalé 
židovské školy v Praze

V rámci druhého ročníku Dne otevřené Jáchymky, který se bude konat ve 
čtvrtek 4. prosince 2014 od 13 do 18 hodin, připomeneme bohatým programem 
a slavnostním otevřením stálé výstavy historii židovské školy v Praze v 
Jáchymově ulici. Školy, která byla v období druhé světové války jediným 
vzdělávacím zařízením, které mohly navštěvovat židovské děti z české části 
Protektorátu Čechy a Morava. 

Budova židovské školy v Jáchymově ulici v Praze 1 byla postavena v roce 1908 na místě 
asanovaných domů starého židovského ghetta. Do roku 1920 zde fungovala židovská 
náboženská škola, od roku 1920 pak obecná, později také měšťanská škola pro židovské 
děti. U jejího zrodu stál spisovatel Max Brod, podporoval ji také Franz Kafka, jehož sestra
na škole  vyučovala. V období nacistické okupace – po vyloučení židovských učitelů a 
žáků z německých a později českých škol, sehrála zásadní roli jako jediná škola, do které 
mohli Židé chodit. Většina učitelů a žáků byla odvlečena do Terezína a dalších 
nacistických koncentračních táborů a zavražděna.

Od roku 2013 pracuje Institut Terezínské iniciativy na výzkumu historie budovy i školy, 
která je doposud jen velmi málo známá. Díky výzkumu v archivech, podrobné identifikaci
pedagogů i žáků s využitím Databáze obětí holocaustu a výstupů projektu Terezínské 
album, a také díky spolupráci pamětníků – těch, kteří do školy  chodili  a podařilo se jim 
přežít holocaust  - je možné přiblížit veřejnosti pozapomenutý příběh tohoto místa. 

Cílem projektu je však nejen připomenout neobyčejný příběh školy a jejích učitelů a 
žáků, ale oživit budovu jako místo paměti a zároveň jako místo setkávání různých 
generací i kulturních a etnických skupin, místo, kde bude prostor pro otevřené diskuse o 
významu paměti, rizicích jejích limitů a odkazu pro výchovu dětí. 

Během odpoledne bude také možné navštívit prostory organizací, které v budově sídlí. 

Záštitu nad akcí převzal německý velvyslanec v Praze pan Dr. Arndt Freiherr Freytag von 
Loringhoven.

Partneři: Německé velvyslanectví v Praze, Česko-německý fond budoucnosti, 
Židovská obec v Praze, Nadace židovské obce v Praze, ALDA - Association of Local 
Democracy Agencies, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
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