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DNY OTEVŘENÉ JÁCHYMKY A 20. VÝROČÍ VYDÁNÍ TEREZÍNSKÝCH PAMĚTNÍCH KNIH

V rámci třetího ročníku Dnů otevřené Jáchymky, které se budou konat ve středu 13.
a ve čtvrtek 14. ledna 2016, připomeneme nejen historii bývalé židovské školy
v Praze v Jáchymově ulici, ale zejména nedávnou rekonstrukci budovy a práci
a projekty organizací sídlících v ní dnes a podílejících se na jejím oživení. Součástí 
akcí bude připomenutí 20. výročí vydání Terezínských pamětních knih v listopadu 
1995 jako zlomové publikace přinášející vůbec poprvé seznamy obětí holocaustu
z českých zemí. 

Budova bývalé židovské školy v Jáchymově ulici v srdci Prahy stojí na okraji historického 
židovského ghetta a vznikla po asanaci jeho části na konci 19. století. Do historie se zapsala 
jako jediná škola, do které mohli chodit židovští žáci a učit zde židovští pedagogové
v letech 1940-1942 – v době kruté nacistické rasové perzekuce Židů a Romů. V období 
komunistického režimu sloužila budova jako hlavní pracoviště a depozitáře Židovského muzea 
v Praze. Od roku 2001 je sídlem Terezínské iniciativy a dalších organizací, které se věnují 
výzkumu a připomínání holocaustu a dějin židovské komunity u nás. Od roku 2014 připomíná 
pozapomenutou historii školy expozice ve vstupním foyer budovy. 

Dny otevřené Jáchymky jsou součástí dlouhodobého záměru budovu nejen připomenout, ale 
také v ní rozvíjet aktivity propojující důležité momenty historie s aktuálními tématy 
současnosti, hledat a dokumentovat dosud neznámé osudy lidí a otevírat nové pohledy
na interpretaci dějin regionu českých zemí. Součástí programu bude prezentace nového 
projektového záměru Databáze romských obětí holocaustu z Českých zemí, na kterém 
spolupracuje Institut Terezínské iniciativy a Muzeum romské kultury v     Brně. 

Ve středu 13. ledna v 16 hodin bude program zahájen tiskovou konferencí s připomenutím
20. výročí vydání Terezínských pamětních knih, poté bude následovat prezentace projektu 
Zapomenutá místa nacistické nucené práce. Čtvrteční dopoledne je vyhrazeno vzdělávacím 
dílnám pro studenty a odpoledne, od 14 do 18 hodin, bude probíhat interaktivní program
a prezentace organizací sídlících v budově (Nadace, knihovny a sociální dílny Židovské obce
v Praze, Terezínské iniciativy, Institutu Terezínské iniciativy a jeho knihovny, apod.).
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Fotografie z loňské akce jsou dostupné na našich webových stránkách.

Projekt byl finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci EHP - www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
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