
Výroční zpráva  
za rok 2015



Výroční zpráva 

za rok 2015



Kdo jsme? Naším posláním je...

Úvodní slovo předsedy správní rady a ředitelky

Kalendář akcí v roce 2015

PROJEKTY

Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti

Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě

Jáchymka – historie budovy a židovské školy v Jáchymově ulici v Praze

Jom ha-šoa - Den vpomínání na oběti holocaustu

Holocaust.cz

Databáze obětí a Terezínské album - Statistika návštěvnosti holocaust.cz 

a Databáze obětí v roce 2015

SLUŽBY

Knihovna

Lidé v Institutu Terezínské iniciativy

a) Správní a dozorčí rada

b) Náš tým

Plány na příští období

Finanční zpráva

Zpráva nezávislého auditora

Poděkování za spolupráci v roce 2015

Kontakty

Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciativy za rok   2015

3

OBSAH

4

5-6

7-13

14

15-16

17-18

19

20-21

22

23-24

25

26

27-28

29-31

32-33

34-45

35-37

46

47



Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciativy za rok   2015

4

Institut Terezínské iniciativy je nevládní nezisková organizace, která byla 

založena významnými osobnostmi Terezínské iniciativy – sdružením 

bývalých vězňů terezínského a lodžského ghetta z českých zemí (a jejich 

přímých potomků) v roce 1993 jako nadace a o pět let později transfor-

mována na obecně prospěšnou společnost.

Naším posláním je. odborným výzkumem a dokumentací osudů obětí holocaustu přispívat k rozvoji bádání 

       na poli historických i dalších fenoménů spojených s dějinami lidí žijících na území českých

       zemí,. vzdělávat širokou veřejnost a zejména pedagogy a mladé lidi v oblasti lidských práv 

       prostřednictvím příkladů a příběhů z historie a přispívat k jejich výchově jako tolerantních 

       a zodpovědných lidí orientujících se v současné multikulturní společnosti,. důstojně zachovávat památku obětí totalitního bezpráví, pečovat o jejich dokumentaci 

       a aktivní připomínání.

Smyslem naší činnosti je

poskytovat odborné, ale i laické veřejnosti relevantní informační zdroje k jejich osobnímu  

i odbornému růstu.

Osobním růstem myslíme výchovu každého z nás v osobnost respektující odlišnosti a jinakost 

ostatních a aktivně reagující na projevy opačných postojů – antisemitismu a rasismu, které  

jsou ve své podstatě projevem neinformovanosti a omezenosti.

Naše cíle a poslání naplňujeme prostřednictvím následujících aktivit:. odborné, dokumentační a vzdělávací projekty. připomínková akce Jom ha-šoa – Den vzpomínání na obětí holocaustu. provoz a rozvoj odborné knihovny. provoz a rozvoj vzdělávacího portálu holocaust.cz a Databáze obětí holocaustu. vydávání odborných a popularizačních publikací. připomínání a oživování budovy bývalé židovské školy v Jáchymově ulici v Praze

Kdo jsme?
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Úvodní slovo 
předsedy správní rady:

Dovolte mi vyslovit díky všem pracovnicím a pracovníkům Institutu Terezínské iniciativy a všem 

členkám a členům správní i dozorčí rady: všem, kdo se v uplynulém roce podíleli na projek-

tech Institutu, každým rokem košatějších. Osou či „kmenem“ těchto projektů, domnívám se, zů- 

stává Databáze obětí holocaustu a Terezínské album. Nacisté a jejich následovníci a pomahači 

chtěli evropské Židy nejen vyvraždit, ale vymazat i s jejich památkou, učinit, aby nikdy neexistovali. 

Připomínat proto musíme nejen genocidu, ale stejně tak i to, kdo zavraždění byli, jak žili, čeho 

dosáhli, čeho chtěli dosáhnout a po čem toužili, tvář každého jednotlivého člověka, jeho rodinu, 

jeho přátelství, jeho lásky a boje.  Znamená to zobrazit a připomenout světy, zničené s každou 

vraždou.

Obrazy těchto světů se v Terezínském albu skládají ze střípků každým rokem víc. Jistě, jsou to jen 

obrazy světů, popraskané a neúplné. Zachránit svět lze jen záchranou člověka, historie a paměť 

jsou tu neúčinné. Ale přece: přeživším, pozůstalým, příbuzným, badatelům a nám všem dává al-

bum možnost si tyto světy představit, dává naší imaginaci prostor spatřit, co bylo zničeno.  Propo-

jení databáze a alba s dokumenty z dalších archivů přináší tváře, rodinné vztahy, drobné příběhy 

ze života i zprávy o smrti desetitisíců lidí.  

Paní ředitelka ITI, Mgr. Štěpková, představuje v úvodu Výroční zprávy projekty, o něž se práce 

Institutu v roce 2015 rozrostla. Ať jde o dokumentaci nucené práce a zpracování historie pražské 

židovské školy, tedy rekonstrukci paměti míst, v kterých žijeme, dokumentaci genocidy Romů, 

která měla být zcela zapomenuta, a s ní rekonstrukci dalších tisíců světů, všechny je spojuje odpor 

a boj proti zapomínání.  

Myslím, že od toho tu jsme.  V roce 2016 přeji celému Institutu mnoho úspěchů a hodně síly do 

další práce.  Domnívám se – a s ohledem na stav našeho společného světa dnes, bojím se – že ji 

budeme potřebovat.       

Mgr. Šimon Krýsl
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Úvodní slovo 

ředitelky: 

Náš rok 2015 byl velmi inspirativní, naplněný mnoha aktivitami a zároveň prací celého týmu na  

nalezení naší budoucí cesty. Nebyl jednoduchý, ale pro nás představoval zásadní změny ve  

vztazích a atmosféře uvnitř organizace. Velmi si cením ochoty a času, které všichni pracovníci 

Institutu do diskusí investovali, a věřím, že nám to bude pomáhat v dalších obdobích. 

Důležitou změnou bylo také nové téma našich vzdělávacích programů, ve kterých jsme společně  

s pedagogy a lektory pracovali nejen s dějinami židovské komunity a holocaustu v českém prostře-

dí, ale také s příběhy dokumentujícími vztahy Čechů a Romů zejména před druhou světovou vál-

kou a během ní. Jak víme z dějin holocaustu, jsou to spíše dějiny většinové společnosti, které se 

na příbězích obětí ukazují. Jedinečnými zážitky jsou pak setkání s pamětníky holocaustu a členy 

romské komunity – v roce 2015 konkrétně příslušníky tzv. druhé generace obětí holocaustu.  

Jejich vyprávění o osudech jejich rodiny během války, ale i o svém životě v době komunismu  

a dnes, o vztazích uvnitř komunity a s většinou, jsou neopakovatelnými zážitky pro většinu účast-

níků. 

Podstatnou součástí našeho pracovního i mimopracovního života v roce 2015 se stalo téma  

nucené práce – fenomén spojený s územím České republiky a se skupinami lidí – obětí, které 

pocházely z nejrůznějších koutů Evropy. Téma připomínání jejich tragických osudů bylo i pro nás 

nové a plné otázek. Na většinu z nich se nám podařilo najít odpovědi, které budete mít možnost 

vidět na výstavě, na webu a v katalogu, který připravujeme na jaro roku 2016.

Chci poděkovat všem kolegům i spolupracovníkům za spolupráci a ochotu k diskusi, všem 

partnerům za jejich podporu a vstřícnost. Členům správní i dozorčí rady a v neposlední řadě 

vedení a členům Terezínské iniciativy za vstřícnost a ochotu naslouchat našim novým nápadům!                                                                

Mgr. Tereza Štěpková
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Kalendář akcí v roce 2015 
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akce

vydání zlaté pamětní mince České mincovny k 70. výročí osvobození 

koncentračního tábora Osvětim a vyhlášení III. ročníku soutěže pro školy 

Jom ha-šoa na téma Návraty a nenávraty - osvobození koncentračních 

táborů v roce 1945. 

K této příležitosti se v Jáchymce konala tisková konference, jejímiž hlavní-

mi hosty byly pamětnice holocaustu: paní Anna Hyndráková a Bohumila 

Havránková, které se s hosty a novináři podělily o své vzpomínky na dobu 

během a po osvobození koncentračních táborů a návrat. Pan Čeněk 

Růžička mluvil o své matce, která byla vězněna v tzv. Cikánském táboře  

v Letech u Písku a později v Osvětimi.

 

Prezentace výstavy Židovská škola v Jáchymce pro turistické průvodce 

Pražské informační služby. 

Mezinárodní konference Ztrácíme paměť? Zapomenutá místa nacis-

tické nucené práce ve střední evropě

Na půdě Severočeského muzea v Liberci se uskutečnil mezinárodní work-

shop Ztrácíme paměť? Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve 

střední Evropě. Zúčastnilo se ho 51 účastníků z řad odborníků i veřejnosti 

ze tří zemí: České republiky, Německa a Polska. Akce byla věnována prob-

lematice připomínání nacistické nucené práce. Součástí byla i exkurze 

na místa spojená s nacistickou nucenou prací v okolí Liberce na české, 

německé i polské straně. Cílem bylo navázat kontakty a podnítit spolu-

práci na budoucích projektech.

více informací: 

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/konference-

ztracime-pamet-liberec-1-unor-2015.html

Náš kolega Simon Stastny, dobrovolník z Vídně, se v Drážďanech zúčastnil 

česko-německého semináře Youth culture and participation perception 

of young people – is apolitical adolescence in a democracy possible?

více informací na stránkách pořadatele akce Multikulturního centra Praha: 

http://www.mkc.cz/cz/aktuality-301/mkc-praha-zve-na-cesko-nem-

ecke.html

  datum

26. ledna

16. února

25. - 27. února 2016  

23. - 26. března  
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Jom ha-šoa v Jáchymce za účasti 

předsedkyně Terezínské iniciativy paní Dagmar Lieblové a předání zlaté 

pamětní mince hlavnímu vítězi soutěže.

Jom ha-šoa – den vzpomínání na oběti holocaustu

se letos konal v Praze a dalších městech České republiky - Brně, Liberci, 

Kolíně, Kutné Hoře, Olomouci a Sušici. V Kutné Hoře se v předcházejících 

dnech jako doprovodný program uskutečnily 2 semináře pro žáky ZŠ pod 

vedením Marie Zahradníkové.

více informací: 

http://www.terezinstudies.cz/photos/jom_ha_soa_2015.html

Nová interaktivní dílna Jáchymka – výchova k respektu a toleranci zís-

kala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v programu 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Česko-německé setkání mládeže, liberec 24.-25. dubna 2015

V Severočeském muzeu v Liberci se uskutečnilo první česko-německé 

setkání mládeže v rámci projektu Zapomenutá místa nacistické nucené 

práce ve střední Evropě. Setkání se zúčastnilo 45 účastníků - studentů  

a pedagogů středních škol (z Německa přijelo 18 studentů, z České re-

publiky 20 studentů). Z Německa přijeli studenti ze škol v Landshutu, 

Jeně, Drážďanech, Zwieselu a Freibergu, z Čech se účastnili studenti  

z Liberce, Prahy, Bohosudova a Nového Boru.

více informací: http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konfer-

ence/cesko-nemecke-setkani-mladeze-2-duben-2015.html

 

vzdělávací organizace k výročí konce druhé světové války: 

Umíme dobře učit o válce?

Na pozvání Ústavu pro studium totalitních režimů se ředitelka Institutu 

Tereza Štěpková a metodik Peter Sokol zúčastnili tiskové konference  

a moderované diskuse několika institucí věnujících se dějinám 20. století 

a vzdělávání o něm. Debata byla zaměřena na téma obrazu druhé světové 

války v našich školách a učebnicích. 

videozáznam programu: 

https://www.youtube.com/watch?v=yhhdeoo-9Ys&feature=youtu.be

KaleNdář aKcí v roce 2015
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akce  datum

13. dubna  

16. dubna 

24. dubna 

 

24. - 25. dubna

6. května  

  

http://www.terezinstudies.cz/photos/jom_ha_soa_2015.html
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/cesko-nemecke-setkani-mladeze-2-duben-2015.html
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/cesko-nemecke-setkani-mladeze-2-duben-2015.html
https://www.youtube.com/watch?v=yhhdeoo-9Ys&feature=youtu.be
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První pracovní setkání projektu Školákem ve válečných letech usku-

tečňovaným ve spolupráci s Památníkem Terezín a Národním pedago-

gickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze.

V prostorách brněnské Knihovny Jiřího Mahena se uskutečnil vzdělávací 

program pro děti ze sociálně vyloučené lokality Cejl, které se scházejí  

k nacvičení dětské opery Brundibár z ghetta.

Jáchymka a Užhorod - návazný program pro žáky tří škol

Interaktivní diskusní program pro žáky a pedagogy.

Co je to diskriminace? Byl/byla jsem svědkem diskriminace? Jaký význam 

pro utváření identity jedince i skupiny mají komunitní školy? Jak vypadá 

moje vysněná škola? Na tyto i mnoho dalších otázek jsme se snažili najít 

odpověď s 23 mladými lidmi a jejich pedagožkami ze tří různých škol,  

kteří se sešli na dvoudenním programu.

více informací: 

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/jachymka-

uzhorod-navazny-kveten2015-praha.html

První seminář pro učitele Jáchymka - výchova k respektu a toleranci 

První víkendový seminář projektu Výchova k respektu a toleranci podle 

principů otevřené společnosti se konal v prostorách sociálního podniku  

Fokus - Jůnův statek v Praze-Sedlci a v Jáchymce. Programem navazu-

jeme na dílny Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století, které jsme rea- 

lizovali ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze, a dál hledáme  

v našich moderních dějinách zajímavé příklady z historie soužití Čechů, 

Židů, Romů, které nám umožní lépe porozumět minulosti a klást si dů-

ležité otázky pro současnost. 

V neděli se účastníci setkali s panem Čeňkem Růžičkou, který vyprávěl 

o příběhu své maminky, vězněné v tzv. cikánském táboře Lety u Písku 

a později v Osvětimi. Zároveň s námi sdílel své vzpomínky na dětství  

v poválečných letech.

více informací: 

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/seminar_

ucitele_cerven2015

akce  datum

14. května

20. května

27. - 28. května  

  

5. - 7. června 

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/jachymka-uzhorod-navazny-kveten2015-praha.html
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/jachymka-uzhorod-navazny-kveten2015-praha.html
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/seminar_ucitele_cerven2015
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/seminar_ucitele_cerven2015
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Seminář pro žáky Jáchymka a Užhorod

Program uskutečnily lektorky Tereza Štěpková a Marie Zahradníková pro 

4 třídy ZŠ Přibyslav.

Strategický plán Institutu – krok 1

Dvoudenní pracovní setkání týmu se zajímavým programem – co chceme, 

aby napsal týdeník Respekt k 30. výročí práce Institutu Terezínské inicia-

tivy. Workshop připravil Peter Sokol a my ostatní jsme se pod jeho ve-

dením snažili debatovat o tom, co Institut může udělat pro nás a zároveň 

co my můžeme udělat pro Institut. 

Prováděli jsme tak SWOT analýzu organizace a zahájili hledání dalšího 

směřování. 

Seminář pro učitele Jáchymka - výchova k respektu a toleranci

Naši lektoři se s 19 pedagogy sešli v prostorách sociálního podniku Fokus 

v Jůnově statku v Sedlci u Prahy a v Jáchymce, kde byl intenzivní program 

završen setkáním s pamětníkem, panem Čeňkem Růžičkou. 

více informací: 

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/seminar_

ucitele_srpen2015.html

Seminář pro učitele Jáchymka - výchova k respektu a toleranci

Programem, využívajícím metodické přístupy Facing History and Our-

selves, kritické myšlení, skupinovou práci, řízenou diskusi, myšlenkové 

mapy, brainstorming, práci s textem a diskusi a práci ve skupinách, jako 

obvykle provedli účastníky lektoři Marie Zahradníková, Peter Sokol a Ro-

man Anýž.

více informací:

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/seminar_

ucitele_zari2015.html

Česko-německé setkání mládeže, Flossenbürg

Ve spolupráci s Památníkem Flossenbürg jsme uspořádali další setkání 

akce  datum

18. června 

15. - 16. července

17. - 18. srpna

18. - 20. září  

  

25. - 26. září 

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/seminar_ucitele_srpen2015.html
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/seminar_ucitele_srpen2015.html
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/seminar_ucitele_zari2015.html
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/seminar_ucitele_zari2015.html


mládeže, kterého se zúčastnilo 24 studentů z České republiky a 25 stu-

dentů z Německa spolu s pedagogickým doprovodem.

více informací:

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/cesko-nem-

ecke-setkani-mladeze-3-zari-2015.html

Jom ha-šoa: od čísel k příběhům – vzdělávací pořad

Vzdělávací pořad Jom ha-šoa: Od čísel k příběhům - Připomínání obětí 

holocaustu jako výzva pro současnost a součást moderní výuky o ho-

locaustu, který pořádal Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci se 

školským výborem ZMČ Praha 5 v sídle úřadu MČ Praha 5, umožnil Insti-

tutu prezentovat své vzdělávací projekty a pořady přímo před učiteli nejen 

ze zmíněné městské části a získat nové kontakty pro budoucí spolupráci.

více informací: 

http://www.terezinstudies.cz/sd/news/hlavni-stranka/150908_vzdelava-

ci_porad_jom_ha_soa.html

večerní škola Tomana Broda - I.díl z cyklu podzimních přednášek

Přednáška pamětníka holocaustu a historika dr. Tomana Broda na téma 

Malé Rakousko-Uhersko. Národnostní problematika první československé 

republiky. Přednáška byla přístupná široké veřejnosti. 

více informací: 

http://www.terezinstudies.cz/photos/151021_vecerni_skola_tomana_

broda_1.html

 

Seminář pro učitele Jáchymka - výchova k respektu a toleranci

Víkendový seminář v Řeži u Prahy a Jáchymce zakončený setkáním s pa-

mětnicí, paní Olgou Fečovou.

více informací: 

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/seminar_

ucitele_rijen2015.html

Seminář pro žáky Jáchymka a Užhorod

Se 30 studenty Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy praco-

vala lektorka Marie Zahradníková.
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akce  datum

8. října    

13. října 2015

16. - 18. října

20. října 

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/cesko-nemecke-setkani-mladeze-3-zari-2015.html
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/cesko-nemecke-setkani-mladeze-3-zari-2015.html
http://www.terezinstudies.cz/sd/news/hlavni-stranka/150908_vzdelavaci_porad_jom_ha_soa.html
http://www.terezinstudies.cz/sd/news/hlavni-stranka/150908_vzdelavaci_porad_jom_ha_soa.html
http://www.terezinstudies.cz/photos/151021_vecerni_skola_tomana_broda_1.html
http://www.terezinstudies.cz/photos/151021_vecerni_skola_tomana_broda_1.html
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/seminar_ucitele_rijen2015.html
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/seminar_ucitele_rijen2015.html


večerní škola Tomana Broda - II. díl z cyklu přednášek

Druhá z cyklu podzimních přednášek pro veřejnost historika a pamětní- 

ka holocaustu dr. Tomana Broda o fenoménech moderních českých 

dějin na téma Čas strasti i naděje, čas činu i odplaty. Období Protektorá- 

tu Čechy a Morava

více informací: 

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/vecerni_

skola_tomana_broda_listopad_2015.html

druhý mezinárodní workshop - výchova k respektu a toleranci

Jeho náplní byly zejména nové přístupy ke vzdělávání o holocaustu  

a občanskému vzdělávání, ale i další témata z oblasti lidských práv - pro-

jevy antisemitismu, anticiganismu a rasismu v médiích i v každodenním 

životě.

 

více informací: 

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/mezinarod-

ni_workshop_II_listopad2015.html

večerní škola Tomana Broda - III. díl z cyklu přednášek 

Závěr třídílného cyklu přednášek dr. Tomana Broda, tentokrát na téma 

Konečné řešení národnostní otázky, věnovaný problematice poválečného 

vyhnání německého obyvatelstva z českých zemí. 

více informací: 

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/vecerni_

skola_tomana_broda_prosinec_2015.html

Seminář pro žáky výchova k respektu a toleranci

V základní škole v Sedlčanech žáky navštívil lektor Peter Sokol.

Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciativy za rok   2015

13KaleNdář aKcí v roce 2015

akce  datum

10. listopadu 

10. a 11. listopadu

1. prosince

11. prosince 

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/vecerni_skola_tomana_broda_listopad_2015.html
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/vecerni_skola_tomana_broda_listopad_2015.html
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/mezinarodni_workshop_II_listopad2015.html
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/mezinarodni_workshop_II_listopad2015.html
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/vecerni_skola_tomana_broda_prosinec_2015.html
http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/vecerni_skola_tomana_broda_prosinec_2015.html
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Projekty v roce 2015 
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Výchova k respektu a toleranci 
podle principů otevřené společnosti

Cílem projektu je prostřednictvím vytvořených metodických materiálů, informačního webu  

a seminářů pro žáky i učitele ukazovat na historických příkladech vývoj a důsledky projevů ra-

sismu a antisemitismu a zároveň zprostředkovat propojování a vzájemné poznávání majoritní  

a minoritních částí společnosti. Proto jsou cílovými skupinami také příslušníci romské a židovské 

menšiny v ČR. Projekt chce rovněž poskytnout pedagogům i žákům netradiční přístupy v me- 

diální výchově včetně metodiky, jak účinně zasahovat proti šíření nenávisti po internetu, upo-

zorňovat na projevy současného antisemitismu a na základě užití historických paralel přispívat 

k lepšímu porozumění současnosti. Nedílnou součástí je monitoring antisemitismu a vytváření 

podkladů pro výzkum.

V rámci projektu zahájeného 1. srpna 2014 jsme uspořádali: 

5 víkendových interaktivních seminářů pro pedagogy a další pedagogické pracovníky

5 programů pro žáky základních a středních škol

1 návazné setkání pro žáky ze tří škol

druhý mezinárodní workshop projektu s lektory Michaelem Georgem z Masarykovy university  

v Brně, Terezou Vávrovou z Antikomplexu, Ines Brachmann z errinern.at a nezávislým novinářem 

Františkem Kostlánem. 
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Projekt byl zahájen 1. srpna 2014 a trvá do 31. července 2016

Z průběhu seminářů i z ohlasů jejich účastníků vyplývá, že společná témata českých dějin 

zohledňující vztahy k židovské a romské menšině jsou pro většinu z nás nová a velmi zajímavá. 

Ukazuje se, že metoda historických příběhů ukazující názorně fenomény, se kterými se setkáváme 

v současnosti, je velice efektivní. Účastníci často říkají, že nejen mnoho věcí zejména z dějin 

vztahů Čechů a Romů nevěděli, ale zároveň se na věci a vztahy podívali z nového úhlu. Jednot-

livé dílny doprovází často živá diskuse, která pokračuje během přestávek a večerů. Je to hlavně 

zásluhou obou lektorů, Romana Anýže a Petera Sokola, kteří vytváří celý koncept programu, jed-

notlivé metodiky a celý seminář o více než 20 hodinách vedou. 

Součástí projektu je připomínková akce Jom ha-šoa, viz níže.

Na projektu pracují: Tereza Štěpková, Marie Zahradníková, Peter Sokol, Roman Anýž, Markéta 

Krommelová, jako externí spolupracovníci Petra Schwarzová-Koutská z Bezpečnostního odděle-

ní Židovské obce v Praze a programátor Radek Smutný.

další informace o projektu výchova k respektu a toleranci:

http://www.terezinstudies.cz/projects/vychova-k-toleranci-a-respektu.html

Projekt byl v roce 2015 podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů 

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz, Ministerstva školství mládeže a telovýchovy, Nadačního 

fondu obětem holocaustu a Nadace Židovské obce v Praze.

Nadace ŽIdovSKé oBce 

v PraZe

http://www.terezinstudies.cz/projects/vychova-k-toleranci-a-respektu.html
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Mezi lety 1938 a 1945 byly na území České republiky stovky tisíc lidí nuceny k práci pro německou 

ekonomiku. Mezi nimi byli Židé, Romové, Poláci, a ve druhé polovině války také „obyčejní“ Češi, 

kteří byli trestáni prací v převýchovných táborech nebo prací na výstavbě pohraničního opevnění 

na Moravě na konci války. Území ČR se stalo za války také místem nucené práce cizinců. Nuceně 

nasazení a váleční zajatci byli deportováni z celé Německem okupované Evropy a států Osy na 

území českého pohraničí, které bylo od října 1938 součástí Třetí říše. Většina těchto míst je dnes 

zapomenuta. 

V rámci projektu pracujeme na dvou aktivitách: 

1. výstava: Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice

Zapomenutá místa nacistické nucené práce 
ve střední Evropě

Institut Terezínské iniciativy chce zahájit diskusi o osudu míst a jejich obětí spojených s fenomé-

nem nucené práce v České republice. Proto ve spolupráci s Památníkem Flossenbürg, Antikom-

plexem a Živou pamětí připravujeme mezinárodní česko-německou putovní výstavu Zapomenutá 

místa nucené práce v České republice. V roce 2015 jsme na přípravě výstavy intenzivně pra-

covali, nejprve zásadním historickým výzkumem v českých i zahraničních archivech a následně 

přípravou výstavy. V závěru roku vrcholily přípravy dvaceti výstavních panelů a podkladů pro kata-

log k výstavě. Slavnostní zahájení výstavy je plánováno na duben roku 2016.

Tato část projektu je podpořena nadací EVZ – Připomínka, odpovědnost, budoucnost, vydání 

katalogu také Česko-německým fondem budoucnosti.
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2. vzdělávací programy: Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě

V rámci projektu se uskutečnil workshop pro odborníky, pedagogy a studenty a dvě setkání české 

a německé mládeže – jedno v Liberci a druhé ve Flossenbürgu. Podrobné informace o akcích 

jsou uvedeny v kalendáři akcí.

Na projektu spolupracujeme s Památníkem Flossenbürg a Severočeským muzeem v Liberci.

Projekt je podpořen z programu „Europe for Citizens“ – European Remembrance Evropské 

komise.

Na projektu pracují: 

Alfons Adam, Peter Sokol, Marie Zahradníková, Eliška Waageová, Markéta Krommelová, Aneta 

Plzáková, Simon Stastny, David Rauch, Ivan Rous, Iva Krupauerová, Tereza Štěpková, Franziska 

Schleupner, Crista Shikkora.

Další informace o projektu Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě

http://www.terezinstudies.cz/projects/nucena_prace/

http://www.terezinstudies.cz/projects/nucena_prace/


V září roku 2013 jsme zahájili projekt věnující se výzkumu dějin židovské obecné školy v Praze. 

Projekt je zaměřen na připomínku dnes pozapomenuté školy na pražském Josefově, která byla 

umístěna v budově v Jáchymově ulici, kde se dnes nalézá vedle řady jiných významných orga-

nizací i sídlo Terezínské iniciativy a Institutu Terezínské iniciativy. Školu dosud připomínala pouze 

pamětní deska umístěná na budově.

Výstava byla slavnostně otevřena 4. 12. 2014 v rámci Dne otevřené Jáchymky a je ve všední dny 

přístupná ve vstupním foyer budovy. Na přelomu roku 2014 a 2015 byl pak vydán stejnojmenný 

katalog k výstavě, a to ve třech jazycích – češtině, němčině a angličtině.

Během roku 2015 jsme pracovali na detailním výzkumu dalších aspektů fungování školy a iden-

tifikaci dalších osob – pedagogů i žáků, kteří ji navštěvovali. V rámci projektu se také na  půdě 

Jáchymky konaly pořady Večerní školy Tomana Broda, programy pro žáky a závěrečné části 

víkendových seminářů pro pedagogy – nedělní setkání s pamětníky. 
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Jáchymka – židovská škola 
v Jáchymově ulici v Praze

V závěru projektu jsme vytvořili interaktivní prezentaci o historii školy i budovy 

na portálu holocaust.cz: 

http://www.holocaust.cz/zdroje/prezentace/jachymka/

Na projektu pracovali: 

Eliška Waageová, Marie Zahradníková, Markéta Krommelová, Peter Sokol.

další informace o projektu a výstavě:

http://www.terezinstudies.cz/projects/jachymka/

Projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem obětem holocaustu.

http://www.holocaust.cz/zdroje/prezentace/jachymka/
http://www.terezinstudies.cz/projects/jachymka/
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Připomínkovou akci, jejíž datum připadlo na 16. dubna, jsme již po desáté pořádali v Praze  

a podruhé ve spolupráci s regionálními partnery v dalších městech České republiky - v  Brně, 

Liberci, Kutné Hoře, Olomouci a Sušici, nově také v Kolíně. Na všech místech se akce konala ve 

veřejném prostranství v centrech měst a účastnily se jí mnohé významné osobnosti, dále studenti 

a žáci českých škol, zástupci spolupracujících organizací a lidé, kterým není lhostejný odkaz naší 

společné minulosti a její význam pro současnost a budoucnost.

Tématem desátého ročníku byly Návraty a nenávraty českých a moravských Židů a Romů po 

osvobození koncentračních táborů na jaře roku 1945. Stejné téma reflektovala soutěž pro školy  

s více než 400 došlými soutěžními pracemi.

K soutěži bylo také v září 2015 vydáno mimořádné číslo zpravodaje Terezínské iniciativy, na jehož 

přípravě se za Terezínskou iniciativu podíleli Michal Stránský a Michaela Vidláková a které shrnuje 

všechny tři dosavadní ročníky soutěže:

http://www.terezinstudies.cz/export/sites/terezinstudies/TI/casopis-terezinska-iniciativa/2015/

newsletter_76a.pdf

 

Jom ha-šoa– Den vzpomínání 
na oběti holocaustu 2015
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Na projektu pracovali: 

Markéta Krommelová, Tereza Štěpková, Aneta Plzáková, Eliška Waageová, Marie Zahradníková. 

Za spolupráci děkujeme regionálním partnerům:

Muzeu romské kultury v Brně

Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, pobočka Brno

Židovské obci v Olomouci

Židovské obci v Liberci

Městu Kutná Hora

Městské knihovně v Kolíně 

Kulturnímu spolku Rašelina v Sušici

Za finanční podporu:

další informace o Jom ha-šoa 2015:

http://www.terezinstudies.cz/photos/jom_ha_soa_2015.html

Michal Borges Nadace ŽIdovSKé oBce 

v PraZe

http://www.terezinstudies.cz/photos/jom_ha_soa_2015.html


Vzdělávací portál holocaust.cz patří k nejrozsáhlejším zdrojům informací o holocaustu-šoa  

v češtině. Tematicky se soustřeďuje zejména na oblast českých zemí, zasazuje však události v této 

oblasti do celkového evropského kontextu.

V roce 2015 jsme ve spolupráci s firmou NUX dotvářeli novou verzi portálu, abychom jej mohli 

snáze rozvíjet a doplňovat o nové informace a články. Jednalo se o poměrně složitý a komplexní 

počin, ale i přesto se nám celou konverzi staré verze portálu podařilo provést bez zásadní od-

stávky.

Obsahově jsme se zaměřovali zejména na aktualizaci novinek a úpravu webu. Zásadní obsahový 

rozvoj je naplánován na rok 2016.

 

Facebooková skupina holocaust.cz, která umožňuje sdílení a diskusi na téma holocaustu, rom-

ské genocidy apod., má více než 1300 členů z České republiky i ze zahraničí a stále přibývají 

noví. Slouží k výměně názorů a diskusi týkající se fenoménu holocaustu, zároveň se skupina stala  

i zdrojem cenných informací zejména o regionálních akcích připomínajících holocaust a památku 

jeho obětí.

Holocaust.cz má vedle skupiny také facebookovou stránku, která informuje o zajímavých akcích 

a novinkách na poli výzkumu a připomínky holocaustu.

Na projektu pracovali: 

Aneta Plzáková, Tereza Štěpková, Eliška Waageová

http://www.holocaust.cz
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Holocaust.cz: 



Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciativy za rok   2015

23KaleNdář aKcí v roce 2015

Správa a rozvoj Databáze obětí holocaustu a její zpřístupnění veřejnosti byly jedním z našich 

klíčových projektů také v roce 2015.

Databáze sdružuje více než 170 000 záznamů mužů, žen a dětí pronásledovaných nacistickým 

režimem a zavražděných v koncentračních táborech a ghettech. Tyto informace jsou neustále 

aktualizovány na základě poznatků našich spolupracovníků, spřátelených organizací, ale také  

jednotlivých přeživších, jejich rodin a badatelů z řad široké veřejnosti. Všem tímto za jejich po-

moc děkujeme!

Databáze obětí holocaustu tvoří základ pro návazný projekt Terezínské album, který se snaží jed-

notlivým obětem holocaustu, reprezentovaným někdy rozsáhlejším, někdy stručnějším texto-

vým záznamem, vrátit zpět alespoň střípky jejich předválečných osudů a jejich tvář.

Od počátku rozsáhlého projektu Terezínské album, jehož cílem je systematicky vyhledávat, 

digitalizovat a zpřístupňovat autentické materiály týkající se obětí holocaustu, včetně fotografií,  

uplynulo v roce 2015 již 10 let. Po zpracování rozsáhlých fondů Národního archivu v Praze  

a naší první zkušenosti s mimopražským archivem (Státní oblastní archiv v Plzni) jsme v dubnu 

2014 započali práci v Moravském zemském archivu v Brně, městě s druhým nejvyšším počtem 

předválečných židovských obyvatel.

V roce 2015 pokračovala naše práce v Moravském zemském archivu v Brně, kde jsme po autentic-

kých dokumentech a fotografiích pátrali zejména ve dvou dílčích fondech - Policejní ředitelství Brno 

a Okresní soud civilní Brno. Náš digitální archiv jsme za toto období obohatili o více než 45 000 skenů. 

Za spolupráci na projektu Terezínské album děkujeme našim brigádníkům: Tereze Broncové,  

Pavlu Zálešákovi, a spolupracovníkům v MZA Brno.

V rámci propagace projektu jsme se účastnili vybraných seminářů a workshopů s celosvětovou 

účastí, mezi nimi například Semináře o digitálních zdrojích ve společenských a humanitních 

vědách, jehož výstupem je mimo jiné sborníkový článek zabývající se vývojem Databáze obětí  

holocaustu a projektem Terezínské album (dostupný na http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/

WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf). 

Projekt finančně podporuje Claims Conference a Yad Vashem. 

Databáze obětí holocaustu: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/

Další informace o projektu Databáze obětí: http://www.terezinstudies.cz/projects/database.html

Další informace o projektu Terezínské album: http://www.terezinstudies.cz/projects/database.html

Na projektu pracovali: Aneta Plzáková, Tereza Štěpková a Eliška Waageová.

Databáze obětí holocaustu 
a projekt Terezínské album

http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf)
http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf)
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/
http://www.terezinstudies.cz/projects/database.html
http://www.terezinstudies.cz/projects/database.html
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STaTISTIKa NávŠTĚvNoSTI HolocaUST.cZ a daTaBáZe oBĚTí v roce 2015

Návštěvy (doba, po kterou se návštěvník aktivně věnuje webovým stránkám)      266 370

Uživatelé (uživatel, který měl na stránkách min. jednu návštěvu)

Z toho 69,8 % nových uživatelů

            30,2 % vracejících se uživatelů           187 791

Zobrazení stránek (celkový počet zobrazení stránek 

včetně opakujících se zobrazení)       1 260 780

  Nejnavštěvovanější stránky portálu (počet zobrazení)  

1. Databáze obětí – vyhledávací formulář (česká verze)         156 161

2. Homepage (česká verze)             70 952

3. Databáze dokumentů – vyhledávací formulář (česká verze)          23 581

4. Databáze obětí – vyhledávací formulář (anglická verze)          21 163

5. Dějiny – rozcestník sekce (česká verze)             10 772

6. Dějiny – koncentrační tábor Osvětim-Birkenau (česká verze)           9 744

7. Dějiny – koncentrační tábory (česká verze)             8 692

8. Databáze obětí – vyhledávací formulář (německá verze)           8 447

9. Dějiny – koncentrační tábor Osvětim-Birkenau (anglická verze)           6 099

10. Dějiny – Anna Franková                4 555

  celkový přehled návštěv podle jazykových verzí 

návštěv česky mluvících návštěvníků           159 734

návštěv anglicky mluvících návštěvníků             42 218

(zdroj: Google Analitics pro portál holocaust.cz – stav k 31. 12. 2015)
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dějiny Terezínské iniciativy a Institutu TI 

jako součásti reflexe holocaustu po roce 1989 

V roce 2015 dokončila a obhájila svou diplomovou práci na Pedagogické fakultě Univerzity  

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Irena Svatošová. Práce nese název Příspěvek k historii Terezínské 

iniciativy.

Terezínské studie a dokumenty

Po jednáních s Institutem Simona Wiesenthala ve Vídni jsme podali společnou žádost o finanční 

podporu Visegrádskému fondu s cílem zahájit vydávání elektronického odborného časopisu 

zahrnujícího region střední Evropy – České republiky, Maďarska, Slovenska, Polska a Rakouska. 

Žádost bohužel nebyla úspěšná.

Knihovna Institutu Terezínské iniciativy

Knihovna ke konci roku 2015 obsahovala více než 6300 publikací týkajících se dějin židovských 

komunit u nás i ve světě, dějin holocaustu, antisemitismu, rasismu a vzdělávání o těchto fenomé-

nech.

Vedoucí knihovny: Aneta Plzáková, knihovník: Jiří Šťastný

další informace:

http://www.terezinstudies.cz/library/

http://www.terezinstudies.cz/library/


26

Lidé v roce 2015



Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciativy za rok   2015

27SPrávNí a doZorČí rada:

Správní rada: 

Mgr. Šimon Krýsl, předseda

Je vedoucí Zdravotnického muzea Národní lékařské knihovny a odborně se zabývá výzkumem  

o lékařích – obětech holocaustu z českých zemí.

Phdr. Zlatica Zudová-lešková, cSc.

Je vědecká pracovnice oddělení dějin 20. století Historického ústavu AV ČR, v. v. i. s odborným 

zaměřením na politické dějiny Slovenska, česko-slovenské vztahy ve 20. století; rezistenci Židů  

v souvislostech holocaustu; československý odboj a vojenské dějiny 1939–1945. Je autorkou 

řady vědeckých článků a publikací.

eva lorencová

Vystudovala češtinu a divadelní vědu na Filozofické fakultě brněnské univerzity. Do roku 1989 

působila jako odborná pracovnice v Národním muzeu, po revoluci pracuje jako knižní redak-

tor-ka, mj. se podílela i na vydávání Terezínských studií a dokumentů. Zároveň působí ve vedení 

Židovské obce v Praze a ve správní radě Židovského muzea v Praze.

Mgr. Marek lauermann

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze (1998) a Filozofickou fakultu MU v Brně (2003) a je 

iniciátorem projektů zaměřených na historii židovské komunity na Kutnohorsku a připomínání 

obětí holocaustu z tohoto regionu. Vydal řadu publikací na toto téma. Je členem vzdělávací 

komise Evropského institutu odkazu šoa (European Shoah Legacy Institute, ESLI).

Karel Schimmerling

Narodil se v Brně v židovské rodině. Vystudoval SPŠCHT v Praze a mnoho let působil jako tech- 

nolog v chemických provozech. Následně pracoval 16 let jako pojišťovací agent na volné noze.  

Od roku 2013 je v penzi. Je otcem dvou dcer,  první žije v Praze a druhá v Izraeli. V současné době  

pracuje na recepci v Jáchymce. Jeho otec Hanuš Schimmerling byl jedním ze zakladatelů Tere-

zínské iniciativy.

Phdr. Michal Stránský

Absolvoval Fakultu žurnalistiky UK, od roku 1994 je členem předsednictva Terezínské iniciativy  

a stará se o vydávání stejnojmenného časopisu. 
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Ing. lenka Borgesová – předsedkyně

Pracuje od jejího založení ve společnosti Matana, a.s. jako vedoucí ekonomického oddělení. 

Společnost Matana spravuje komerční i nekomerční objekty ŽO včetně hřbitovů a synagog.

Do 19. 6. 2015:

doc. JUdr. Helena Hofmannová, Phd.

Působí na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze a jako asistentka soudce Ústavního 

soudu ČR. Odborně se zabývá právním postavením židovské komunity v období Protektorátu 

Čechy a Morava a je autorkou řady studií, týkajících se mimo jiné ochrany lidských práv, právního 

postavení menšin a pojetí principu rovnosti v komparativním pohledu. 

Od 19. 6. 2015:

Mgr. adéla Hořejší

Pracuje jako advokátka a specializuje se na ochranu lidských práv, zdravotnické a rodinné právo. 

Je vnučkou advokáta a spisovatele Josefa Bora (pův. jménem Josef Bondy), autora významných 

knih o šoa, např. Terezínské rekviem nebo Opuštěná panenka. Členkou dozorčí rady ITI je od  

19. 6. 2015.

Ing. Zdeněk Pošusta

Působí ve vedení Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých v České republice  

a v Mezinárodním výboru KT Dachau.

Dozorčí rada: 
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Mgr. Tereza Štěpková, ředitelka

Je absolventka Husitské teologické fakulty UK v Praze v oboru judaistika a peda-

gogika, koordinuje činnost Institutu, pracuje na projektech Výchova k respektu 

a toleranci podle principů otevřené společnosti, Jom ha-šoa - Den vzpomínání 

na oběti holocaustu, vzdělávací portál holocaust.cz a Jáchymka.

dr. alfons adam

Vystudoval historii a politické vědy na Univerzitě v Postdamu a složil doktorát na 

téma Německá menšina v pražské společnosti 1918–1938/39 na Heinrich-Hei-

ne-Universität v Düsseldorfu. V Institutu koordinuje projekt Zapomenutá místa 

nacistické nucené práce ve střední Evropě a připravoval vydání překladu své 

práce „Die Arbeiterfrage soll mit Hilfe von KZ-Häftlingengelöstwerden. Zwang-

sarbeitin KZ-Außenlagernauf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik“.

Mgr. roman anýž

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové (1999–2003), 

obor Učitelství pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky gymnázií, aprobace 

dějepis – občanská výchova. Učí na základní škole v Chrudimi, působí také jako 

metodik a lektor. V Institutu pracoval na projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 

20. století, aktuálně pracuje jako metodik a lektor na projektu Výchova k respek-

tu a toleranci podle principů otevřené společnosti.

Mgr. Markéta Krommelová

Vystudovala historickou antropologii na Fakultě humanitních studií UK v Praze. 

Od roku 2006 pracovala v Institutu Terezínské iniciativy na projektu Terezínské 

album, v současné době pracuje na projektu Jom ha-šoa - Den vzpomínání na 

oběti holocaustu, v rámci projektu Výchova k respektu a toleranci podle principů 

otevřené společnosti připravuje a organizuje vzdělávací programy a semináře, 

spolupracovala na projektech Jáchymka a Zapomenutá místa nacistické nucené 

práce ve střední Evropě, spravuje web terezinstudies.cz a vede administrativu.

Mgr. aneta Plzáková

Vystudovala Ústav informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Uni-

verzity Karlovy v Praze. Koordinuje projekty Databáze obětí a Terezínské al-

bum, spolupracovala na projektu Zapomenutá místa nacistické nucené práce 

ve střední Evropě, dříve, pracovala na projektu Naši nebo cizí? Židé v českém  

20. století, věnuje se projektu rekatalogizace a vedení knihovny Institutu.

Pracovní tým ITI v roce 2015: 
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Mgr. Peter Sokol

Absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, obor učitelství pro 2. stu-

peň základních škol, aprobace dějepis – angličtina, pracoval jako metodik a lek-

tor. V Institutu pracoval na projektech Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století, 

aktuálně pracuje jako metodik a lektor na projektu Výchova k respektu a tole-

ranci podle principů otevřené společnosti a Zapomenutá místa nacistické nu-

cené práce ve střední Evropě a spolupracoval na projektu Jáchymka.

Mgr. Jiří Šťastný

Je absolvent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pracoval  

v různých knihovnách. V Institutu pracuje jako knihovník a zpracovává rekata-

logizaci knihovního katalogu.

Mgr. eliška Waageová

Absolvovala studium kulturních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Pardu-

bice se specializací literární studia a gender history. V Institutu pracuje hlavně na 

projektu Terezínské album a výzkumu v projektu Jáchymka. Je autorkou textů 

výstavy a katalogu, provádí komentované prohlídky výstavy, spolupracuje na 

projektu Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě, Jom 

ha-šoa - Den vzpomínání na oběti holocaustu a holocaust.cz.

Mgr. Marie Zahradníková

Absolvovala historii, hebraistiku a pedagogiku na FF UK a řadu vzdělávacích 

kurzů (Holocaust Studies v Jad vašem, výcvik multiplikátorů pro multikulturní 

výchovu, Školu muzejní propedeutiky, Jak vyučovat o holocaustu, Facing His-

tory and Ourselves, Kurz lektorských dovedností). V letech 2000–2007 působila 

jako lektorka pro otázky šoa a antisemitismu v Židovském muzeu v Praze, kde 

se podílela na vzniku interaktivních programů, vzdělávacích výstav, projektů 

(Zmizelí sousedé, Neztratit víru v člověka. Protektorát očima židovských dětí 

aj.) a odborných publikací, od r. 2011 metodička z. s. Asi-milovaní. V Institutu 

pracuje jako metodička a lektorka na vzdělávacích projektech Výchova k tole-

ranci a respektu a Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě.
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Hlavní náplní mé práce je odpovídat na dotazy německy mluvících tazatelů na záznamy je-

jich příbuzných v Databázi obětí, překlady textů z angličtiny do němčiny a naopak, skenování 

dokumentů. V rámci projektu Zapomenutá místa nucené práce ve střední Evropě jsem pracoval 

s videozáznamy výpovědí svědků v Centru orální historie Malach, kde jsem vyhledával relevantní 

materiály pro výzkum a výstavu Dr. Alfonse Adama. V další části projektu jsem zpracovával video-

materiály přímo pro web Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v ČR, hlavně překladem 

českých titulků do němčiny. Pomáhám při přípravě vzdělávacích a kulturních akcí v Jáchymce.

David Rauch, Gedenkdienst – 
Moje práce v Institutu Terezínské iniciativy: 

Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciativy za rok   2015
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Prohlubovat výzkum o historii školy v Jáchymově ulici a pracovat s jejím příběhem v rámci 

vzdělávacích a kulturních akcí.

Podílet se na rozvoji budovy v Jáchymově ulici jako kulturně komunitního a společenského cent-

ra, ve kterém se budou potkávat lidé různého původu, náboženství a životních zkušeností. 

Zásadním způsobem doplnit a rozvinout obsah portálu holocaust.cz, zohledňovat společensky 

důležitá témata a přinášet uživatelům nosné příběhy z dějin vztahů většiny a menšin.

Zohledňovat téma romského holocaustu a dějin perzekuce dalších menšin v našich moderních 

dějinách. Zahájit projekt databáze obětí romské genocidy – holocaustu z českých zemí.

Dokončit přípravu výstavy Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice 

a zajistit její putování.

Pořádat vzdělávací akce, workshopy a semináře pro učitele i žáky a studenty. 

Rozšířit připomínkovou akci Jom ha-šoa do dalších míst České republiky.

Plány pro budoucí rok: 
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Příloha k účetní závěrce 2015

Název účetní jednotky: Institut Terezínské iniciativy, o.p.s.

Sídlo: Praha 1, Jáchymova 3, 110 01

Právní forma: obecně prospěšná činnost

IČo: 25721542

den vzniku:  17. prosince 1998

Předmět činnosti:

a)   podporovat vědecký výzkum dějin Terezína v letech 1940–1945 zejména v souvislosti s na-

cionálně socialistickým “konečným řešením židovské otázky”

b)   výsledky výzkumu předkládat a rozšiřovat vědeckou a populárně vědeckou ediční činností, 

výstavami, konferencemi, didaktickou činností a rovněž dalšími formami komunikace s ve-

řejností

c)   podporovat myšlenku a přispívat k realizaci záměru, aby se Terezín natrvalo stal místem set-

kávání zejména mladých lidí různých národností, politických, filosofických a náboženských 

názorů

Účetní období:

kalendářní rok

rozvahový den: 

31. prosinec 2015

Systém zpracování účetnictví:

Při účtování a sestavování účetní závěrky postupovala účetní jednotka v souladu s vnitropod-

nikovými směrnicemi a právními předpisy v platném znění: 

-   zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

-   zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

-   s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky u kterých hlavním předmětem 

činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 

-   českými účetními standardy č. 401 – č. 413
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Účetní jednotka vede podvojné účetnictví s využitím účetního software Premiér, který odpovídá 

legislativním požadavkům. Při vedení účetnictví je využíváno účtování na jednotlivé zakázky (pro-

jekty a jejich dílčí části). Zpracování účetních záznamů je měsíční. Veškeré písemnosti jsou archi-

vovány v sídle společnosti. 

Způsob oceňování:

Majetek oceňován pořizovací cenou.

Drobný majetek 

 -   do 40 tisíc drobný hmotný majetek, pořízení účtováno na účtu 501

 -   do 60 tisíc drobný nehmotný majetek, pořízení účtováno na účtu 518 

 -   neodepisuje se, vedena evidence majetku

Majetek odepisovaný

 -   nad 40 tisíc dlouhodobý hmotný majetek

 -   nad 60 tisíc dlouhodobý nehmotný majetek

 -   pořízení a zařazení do užívání pomocí účtů skupiny 0, účetní odpisy uplatňovány 

měsíčně pomocí syntetického účtu 551, daňové odpisy uplatňovány rovnoměrně

směnné kurzy 

 -   oceňování pohledávek a závazků probíhá dle aktuálního kurzu ČNB. Případné kursové 

rozdíly jsou účtovány na vrub účtu 545, či ve prospěch účtu 645

doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty

Pohledávky a závazky:

Souhrnná výše pohledávek vůči odběratelům po a ve lhůtě splatnosti činí 11 tis. Kč.

Souhrnná výše závazků vůči dodavatelům po a ve lhůtě splatnosti činí 0 Kč.

Organizace neeviduje žádné pohledávky ani závazky, od jejichž splatnosti uplynula doba delší než 

3 roky.

Účetní jednotka nemá závazky po splatnosti k místnímu finančnímu úřadu a ani závazky po splat-

nosti na sociální pojištění, ani na zdravotní pojištění. 

Neexistují závazky, které by nebyly uvedeny v rozvaze. Nejsou závazky kryté zástavním právem. 
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Náklady 

Veškeré náklady jsou vynaložené na plnění obecně prospěšných cílů, společnost neprovozuje 

hospodářskou činnost ani jiné doplňkové činnosti.

odměny členům správní rady 

Členové správní rady ani členové dozorčí rady nejsou odměňováni za činnost. Rovněž jim nebyla 

poskytnuta žádná půjčka, ani jiné výhody, není s nimi uzavřena žádná obchodní smlouva. 

Způsob zjištění základu daně z příjmu právnických osob

Účetní jednotka vykazuje jednu hlavní činnost. Dodržuje věcnou a časovou souvislost nákladů  

a výnosů při čerpání prostředků dotací ze státního rozpočtu i od ostatních donátorů s ohledem 

na trvání jednotlivých projektů. 

Přijaté dary a dotace

Celková výše dotací a příspěvků na projekty činí 3 746 tis. Kč.

Celková výše darů je 184 tis. Kč. 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců činil v roce 2015:  3,61 
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Poděkování za spolupráci v roce 2015:

Terezínská iniciativa

Židovské muzeum v Praze 

Muzeum romské kultury v Brně

Nadační fond obětem holocaustu

Státní oblastní archiv v Plzni

Moravský zemský archiv v Brně

Gedenkdienst, Vídeň

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

Antikomplex

Živá paměť

Poděkování za finanční podporu: 

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů 

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Michal Borges Nadace ŽIdovSKé oBce 

v PraZe

www.fondnno.cz
www.eeagrants.cz
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Kontakty:

Institut Terezínské iniciativy

obecně prospěšná společnost                   

Jáchymova 63/3

110 00 Praha 1

IČO: 25721542

Telefon:  +420 222 317 013

Email: institute@terezinstudies.cz

Knihovna: +420 222 319 212

E-mail:  library@terezinstudies.cz

www.terezinstudies.cz

Facebooková stránka Institut Terezínské iniciativy

https://www.facebook.com/JachymkaITI/

Podpořte naši činnost nebo konkrétní projekt:

Číslo bankovního konta:

Komerční banka a.s., Spálená 51, 110 00 Praha 1

90334011/0100

IBAN: CZ5001000000000090334011

SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY DARUJME.CZ NA NAŠEM WEBU 

http://www.terezinstudies.cz/institute/support.html

institute@terezinstudies.cz
library@terezinstudies.cz
www.terezinstudies.cz
https://www.facebook.com/JachymkaITI/
http://www.terezinstudies.cz/institute/support.html

