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Praha 1. července (ČTK) - Institut Terezínské iniciativy vede právník Martin Thiel, který se v minulosti 
zabýval odškodněním válečných obětí. Řízením této obecně prospěšné společnosti ho k 30. červnu pověřila 
její správní rada. ČTK o tom dnes informoval tiskový servis Institutu Terezínské iniciativy (ITI). Thiel ve funkci
vystřídal odvolanou ředitelku Terezu Štěpkovou, která skončila ke konci června.

Mezinárodní sdružení bývalých vězňů terezínského ghetta Terezínská iniciativa založilo podle údajů z webu 
institut v roce 1993. ITI má podporovat vědecký výzkum moderních dějin, hlavně vztahů většiny s 
menšinami. Provozuje vzdělávací portál www.holocaust.cz, databázi obětí a veřejnou odbornou knihovnu. 
Vydává publikace a pořádá vzdělávací semináře. Organizuje každoroční připomínkovou akci se čtením jmen
obětí holokaustu. Tiskový servis dnes uvedl, že institut byl založen především kvůli podpoře výzkumu dějin 
Terezína v letech 1940 až 1945 v souvislosti s nacionálně socialistickým "konečným řešením židovské 
otázky".

"Prvním zadáním nově pověřeného ředitele ITI bude předložit do konce srpna koncepci, jak zajistit tradiční 
poslání institutu dle zakládací listiny instituce s téměř třicetiletou tradicí," sdělil tiskový servis. Zmiňuje, že 
Thiel působil v Česko-německém fondu budoucnosti, kde se zabýval odškodněním válečných obětí. 
Pracoval také pro Ústav totalitních režimů či ve výboru ministerstva kultury pro odškodnění romských obětí.

Tradiční dubnové vzpomínkové čtení jmen obětí holokaustu provázely v posledních letech spory. Od roku 
2011 se společně četla jména židovských i romských obětí. Terezínská iniciativa byla proti. Podle ní se den 
připomínky obětí holokaustu neboli Jom ha-Šoa týká židovských obětí a romská jména by se na místě číst 
neměla. Správní rada se proti tomu podle informací z médií ohradila. Následovalo pak její odvolání a 
ustavení nové rady. Ta pak rozhodla o tom, že jména romských obětí nezazní. Štěpková to odmítla, akce se 
konaly v původní podobě.

Štěpková ITI vedla od prosince 2012. Podle tiskového servisu jí patří poděkování za zajištění ekonomicko-
správního standardu organizace.
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