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Institut Terezínské iniciativy je nevládní nezisková organizace. U jejího 

založení v roce 1993 stály významné osobnosti Terezínské iniciativy – 

sdružení bývalých vězňů terezínského a lodžského ghetta z českých zemí 

a jejich přímých potomků. Nadace byla o pět let později transformována 

na obecně prospěšnou společnost.

Institut Terezínské iniciativy podporuje vědecký výzkum různých aspektů moderních dějin,  

zejména vztahů většiny a menšin žijících v prostoru dnešní České republiky. Provozuje 

vzdělávací portál holocaust.cz, Databázi obětí holocaustu a veřejnou odbornou knihovnu. 

Vydává odborné publikace a pořádá vzdělávací semináře pro učitele a žáky českých škol  

i pro veřejnost. Organizuje každoroční připomínkovou akci Jom ha-šoa – Den vzpomínání 

na oběti holocaustu. A protože víme, kde sídlíme, oživujeme budovu bývalé židovské školy  

v Jáchymově ulici v Praze.

Zkoumáme – odborným výzkumem a dokumentací osudů obětí 

holocaustu přispíváme k rozvoji bádání o dějinách českých zemí.

Připomínáme – důstojně zachováváme památku obětí totalitního 

bezpráví, pečujeme o jejich dokumentaci a aktivní připomínání.

Vzděláváme – vzděláváním široké veřejnosti, zejména pedagogů  

a mladých lidí, v oblasti lidských práv prostřednictvím příkladů  

a příběhů z historie, přispíváme k jejich výchově v tolerantní a zod-

povědné lidi orientující se v současné multikulturní společnosti.

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 neinfor-

movanosti a omezenosti.

Kdo jsme?
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Úvodní slovo 
předsedy správní rady:

Dovolte mi především poděkovat všem, kdo se v loňském roce a letech předešlých podíleli na 

práci Institutu Terezínské iniciativy: paní ředitelce, všem pracovnicím a pracovníkům, dobrovol-

nicím a dobrovolníkům i členkám a členům správní a dozorčí rady.

Výroční zpráva Institutu i úvodní slovo paní ředitelky, Mgr. Terezy Štěpkové, ukazuje šíři a bo-

hatství toho, co se v loňském roce podařilo. Veškerou činnost Institutu – jejíž osou zůstává 

databáze obětí šoa a nyní i databáze obětí romské genocidy – spojuje úsilí o uchování paměti. 

Nejde jen o skládání ze střepů, skládání obrazů rozbitých osudů a světů.  Smysl tohoto skládání 

a relevanci tohoto úsilí je, ač se to zdá neuvěřitelné, stále třeba hájit a prokazovat. 

Domnívám se, že tento smysl lze popsat v několika větách, které nemá být třeba vyslovit, ale 

které, alespoň pro mě, vymezují projekt ITI jako projekt výchovy. Existuje vazba mezi antisemi-

tismem dnes, ve všech jeho formách, a hrůzou šoa. Existuje vazba mezi dnešní „nechutí“ či ne-

návistí k Romům a genocidou Romů v době nacistické okupace. Existuje vazba mezi odporem  

k uprchlíkům a nechutí jim pomoci dnes a obdobným odporem a nechutí ve třicátých letech 

20. století a v letech následujících. Nezapomínat na oběti minulosti předpokládá si tyto vazby 

uvědomovat.

Přeji nám všem hodně úspěchů, odvahy a síly v roce 2017.

Mgr. Šimon Krýsl
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Úvodní slovo 

ředitelky: 

Rok 2016 byl pro institut velmi důležitý a podnětný. Podařilo se nám zahájit nový projekt Databáze 

romských obětí holocaustu, díky kterému máme možnost využít naše zkušenosti z oblasti do-

kumentace obětí holocaustu a projektu Terezínské album a zároveň rozvíjet naši dokumentační 

práci v nových dimenzích. Velmi cenné pro nás byly podněty a zkušenosti v oblasti výzkumu 

nucené práce na území České republiky. Výstupem projektu je putovní výstava Ztracená paměť?, 

jejíž význam se ukazuje zejména v místech, ve kterých k otrocké práci během druhé světové války 

docházelo. 

Témata našich výzkumných a dokumentačních projektů volíme tak, abychom materiály a závěry  

z nich vzešlé mohli využívat ve vzdělávacích aktivitách, ve kterých pracujeme s pedagogy, stu-

denty pedagogiky i mladými lidmi.

Chci poděkovat všem členům týmu za pilnou práci a ochotu o ní společně přemýšlet, diskutovat 

a hledat nové cesty a otázky k jejímu naplňování: Anetě Plzákové, která spravuje naši Databázi 

obětí a koordinuje dokumentační projekty, Elišce Waageové, která pracuje na výzkumných pro-

jektech, komunikuje a stará se o náš obraz navenek, Marii Smutné, která koordinuje a vytváří naše 

vzdělávací projekty, metodikům a lektorům Peterovi Sokolovi a Romanovi Anýžovi, kteří vytváří  

a vedou semináře pro pedagogy. 

Do týmu jsme přivítali historika Michala Schustera, který se podílí zejména na výzkumu a do-

kumentaci romského holocaustu. Za výbornou a dlouholetou práci pro institut chci poděkovat  

Alfonsi Adamovi a Markétě Krommelové a popřát jim mnoho úspěchů v dalším směřování!

Velké díky patří členům správní a dozorčí rady! 

Děkujeme také všem jednotlivcům a organizacím, které s námi v loňském roce spolupracovaly. 

Pouze ve vzájemné interakci, diskusi a sdílení zkušeností se můžeme rozvíjet a zlepšovat naši 

práci. 

Tereza Štěpková
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Kalendář akcí v roce 2016 
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Třetí ročník dne otevřené Jáchymky byl z důvodu rekonstrukce 

přesunut až na začátek roku 2016 a byl dvoudenní. Stěžejním bodem 

programu bylo 20. výročí vydání Terezínských pamětních knih.

Marie Smutná vedla seminář v rámci  projektu Výchova k respektu 

a toleranci na ZŠ Radotín.

Marie Smutná vedla seminář v rámci  projektu Výchova k respektu 

a toleranci na ZŠ Čechtice.

V rámci projektu Školákem ve válečných letech jsme se zúčastnili 

výjezdů za školními týmy ve dvaceti školách celé České republiky.

V polovině března proběhlo poslední českoněmecké setkání mládeže 

ve Flossenbürgu, které jsme zorganizovali v rámci projektu Místa 

paměti nacistické nucené práce ve střední evropě. Studenti, kteří 

se tohoto setkání zúčastnili, byli prvními návštěvníky putovní výstavy 

Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce.

V tento den jsme slavnostně představili výstavu Ztracená paměť? 

Místa nacistické nucené práce v České republice a zároveň zahájili 

její putování. První zastávkou výstavy byla národní technická kni-

hovna v Praze. Současně proběhl i seminář pro pedagogy, jimž byly 

představeny pracovní listy k výstavě a byl jim dán návod, jak s výstavou 

pracovat v rámci výuky. Výstava zde byla instalována do 15. května.

anne Franková – využití komiksu ve výuce, dílna Marie Smutné 

v programu semináře pro pedagogy Židé, dějiny a kultura v Oddělení 

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

Vyhlášení regionálních vítězů soutěže pro školy Jom ha-šoa 2016 – 

Pomoc lidem v nouzi.

V roce 2016 jsme se aktivně zúčastnili veletrhu neziskových orga-

nizací nGo Market v pražském Foru Karlín. Zaměřili jsme se hlavně 

na propagaci výstavy Ztracená paměť?, Jom ha-šoa a vzdělávacích 

projektů.

  datum

13.-14. ledna:

2.-3. února:

19. února:  

Únor - březen:

16.-18. března:

13. dubna: 

4. dubna:

18. dubna:

27. dubna: 

Kalendář akcí v roce 2016



seminář pro pedagogy Výchova k respektu a toleranci v Týnci nad 

Sázavou.

V 11 městech České republiky proběhl 11. ročník akce Jom ha-šoa, 

jehož tématem byla Pomoc lidem v nouzi.

Výstava Ztracená paměť instalována celé léto v odrách.

V těchto dnech proběhlo dvoudenní setkání k projektu Školákem 

ve válečných letech v Terezíně. Školní týmy prezentovaly dosavadní 

výsledky svého bádání.

Marie Smutná se zúčastnila mezinárodního expertního semináře 

zabývajícím se využitím příběhu Anny Frankové ve vzdělávání o holo-

caustu a lidských právech v anne Frank House v amsterdamu.

letní škola pro pedagogy v rámci projektu Výchova k respektu a to-

leranci v Praze-Sedlci a v Jáchymce.

Společně s Českobratrskou církví evangelickou, Židovskou obcí  

v Praze a Žižkovým sborem Církve československé husitské jsme se 

připojili k uctění památky romských obětí holocaustu a Praha se tak 

stala dalším evropským městem, ve kterém se vzpomínalo na romské 

oběti holocaustu. V Jáchymce se odehrála tisková konference, jejíž 

záznam zprostředkovala České televize a Český rozhlas.

seminář Jáchymka a Užhorod na tradiční letní škole Ústavu pro 

studium totalitních režimů v liberci. 

Slavnostní program pro vítěze soutěže Jom ha-šoa proběhl v rámci 

festivalu Ve stínu. Performing the Jewish archives v Hudební škole 

a hudebním gymnáziu hl. m. Prahy v Praze. Přes 80 žáků a studentů  

z celé ČR se zúčastnilo půldenního workshopu za účasti odborné  

poroty. Po slavnostním předání diplomů, během něhož mohli prezen-

tovat své práce, následovalo divadelní představení Přírodní školy.

Kalendář aKcí V roce 2016
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akce  datum

29. dubna-1. května:

5. května:

18. května – 30. srpna:

8.-9. června:

16.-17. června:  

18.-20. července:

2. srpna:   

19. srpna:

23. září:
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Výstava Ztracená paměť? putovala po středních školách v Ostravě 

a byla také vystavena v nově otevřeném centru Pant v Ostravě.

Ve spolupráci se Společností pro jazyky jsme se zúčastnili Podzim-

ního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

V polovině listopadu proběhl seminář pro pedagogy Výchova k res-

pektu a toleranci v Toulcově dvoře v Praze.

Dvě večerní přednášky dr. Tomana Broda z cyklu Večerní škola Toma-

na Broda. Ve středu 9. 11. 2016 od 18 hodin díl s názvem Proč němci 

přijali Hitlerovu ideologii a režim (1933-1945)? 

Ve čtvrtek 1. 12. 2016 od 18 hodin díl s názvem Benešův vztah 

k sovětskému svazu a k domácím komunistům (1938-1948).

dvoudenní setkání pro žáky lauderových škol a žáky ZŠ B. němcové 

z Přerova v Praze navázalo na setkání v roce 2015. Během programu 

sami žáci přišli s přáním, aby se mohli setkat ještě jednou – třetí set-

kání, naplánované na jaro 2017, by se mělo uskutečnit v Přerově.

Vydání knihy otroci Třetí říše. Jedná se o český překlad knihy 

Dr. Alfonse Adama. Překladu se ujala paní Dagmar Lieblová. Kniha 

byla slavnostně představena v rámci Dne otevřené Jáchymky.

7. prosince ve 14. hodin jsme zahájili již čtvrtý den otevřené Jáchym-

ky. V roce 2016 se do něj spolu s Institutem Terezínské iniciativy za-

pojila i Židovská obec v Praze. Pro návštěvníky byl připraven bohatý 

program, občerstvení, o které se letos postarala Kavárna na balkóně, 

a prodej výrobků chráněné dílny Becalel. Pro děti byla připravena vý-

tvarná dílna. Součástí programu byl i dobročinný bazar Židovského 

národního fondu, kde mohli návštěvníci přispět na obnovu a výsadbu 

stromů v Izraeli.

akce  datum

1. září – 31. prosince:

14. - 15. října:

11. -13. listopadu: 

9. listopadu 

a 11. prosince

6.-7. prosince

7. prosince 

7. prosince
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Projekty v roce 2016 
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Výchova k respektu a toleranci 
podle principů otevřené společnosti

Vzdělávací projekt se stal důležitou nabídkou ITI pro školy. V roce 2016 byla ukončena první fáze 

projektu, která pod názvem „Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti“ 

probíhala od roku 2014 (1. srpna 2014 - 31. července 2016) a která byla podpořena grantem  

z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Projekt si klade za cíl ukázat pedagogům jednu z cest, jak efektivně přistoupit k výuce moderních 

dějin, a to příklady, na kterých lze demonstrovat, jak fungovala či nefungovala tolerance a res-

pekt ve vztazích většinové společnosti a jednotlivých národnostních, etnických či náboženských 

menšin.

 

Usiluje o rozvoj sociální soudržnosti, pochopení a respektu k sociokulturní rozmanitosti, posí-

lení tolerance vůči jiným kulturám a snižování škodlivých předsudků ve společnosti. Užívá metod  

konstruktivistické pedagogiky.

cílové skupiny:. příslušníci romské menšiny a židovské menšiny v ČR. žáci a studenti ze škol v ČR, celkem 340 podpořených. učitelé ze škol v ČR, 2. a 3. stupeň; celkem 80 podpořených. široká i odborná veřejnost ČR

V roce 2016 proběhly 4 víkendové interaktivní semináře pro pedagogy a další pedagogické pra-

covníky, 15 programů pro žáky základních a středních škol a 1 návazné setkání pro žáky z Lau-

derových škol a ZŠ Boženy Němcové v Přerově, při kterých jsme se setkali s 352 mladými lidmi.

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 zajíma-

vá. Ukazuje se, že metoda historických příběhů ukazující názorně fenomény, se kterými se set-

káváme 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. 

Jednotlivé 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 pro-

gramu, jednotlivé metodiky a celý seminář o více než 20 hodinách vedou. 

V rámci projektu jsme aktualizovali a pravidelně doplňovali databázi antisemitských článků (DBAC), 

v níž jsou řazeny antisemitské příspěvky z česky psaných webových stránek a informačních 

severů, a to na základě pravidelného monitoringu medií a otevřených zdrojů.  Články mají sloužit 

primárně výzkumným účelům, jsou proto řazeny do kategorií a podkategorií. Pravicový anti-

semitismus, nový antisemitismus, konspirační teorie a další. Dále jsou články označeny klíčovými 
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slovy a souslovími (například popírání holocaustu), aby byly v databázi snadno dohledatelné. 

Jsou archivovány spolu s linkem URL, jménem autora, datem zveřejnění a případně odkazem na 

primární zdroj článku, pokud byl dále sdílen.

Současně s databází vznikla i série textů pod názvem Encyklopedie antisemitismu, které se snaží 

nastínit podobu jednotlivých typů antisemitismu, které jsou v databázi přítomny. Články se snaží 

srozumitelným a přístupným způsobem vysvětlit základní principy a klíčové prvky, na nichž jsou 

jednotlivé varianty antisemitismu vystavěny a jejich vývoj v čase. Články nemají sloužit jako návod, 

nejsou zpracovávány jako výzkumná akademická práce, ale mají soužit jako příspěvek do diskuze 

a doplněk databáze, který zároveň přináší poznámkový aparát, jenž odkazuje na cenné tematické 

zdroje.

V roce 2016 byla zahájena další fáze projektu, podpořená z Evropského sociálního fondu a roz-

počtu hlavního města Prahy. Sleduje posílení sociálních a občanských kompetencí žáků pražských 

škol (v celkovém počtu min. 120 osob) a rozvinutí potřebných znalostí a dovedností pedagogů 

(160 osob), kteří jsou klíčovými osobami v procesu formování postojů a hodnot dětí a mládeže. 

Dílčím cílem projektu je zavádění, ověření a přizpůsobení inovativních metod výuky, které se pro 

proškolené pedagogy stanou trvale využitelnými nástroji pro práci s žáky a studenty, což zajistí 

dlouhodobou udržitelnost dosažených výsledků projektu.

Na vzdělávacím kurzu si pedagogové vyzkouší, jak  takovou výuku vést prostřednictvím kritické-

ho myšlení, prožitkové pedagogiky a kooperativního učení. Cílem kurzu pro žáky a studenty je 

podněcovat v každém z nich toleranci k druhým lidem bez rozdílu vyznání, barvy pleti nebo kul-

turního zázemí a rozvíjet respekt k jinakosti nenásilnou a přirozenou cestou.

Pro žáky, studenty a pedagogy základních a středních škol v Praze jsou kurzy nabízeny zdarma.

na projektu pracují: 

Tereza Štěpková, Marie Smutná, 

Peter Sokol, Roman Anýž, Markéta 

Krommelová, Eliška Waageová, 

jako externí spolupracovníci 

Petra Schwarzová-Koutská 

z Bezpečnostního oddělení 

Židovské obce v Praze 

a programátor Radek Smutný. 

WEB PROJEKTU: 

www.vychovakrespektu.cz
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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 jsme pracovali na dvou aktivitách: 

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

Ve spolupráci s Památníkem Flossenbürg, Antikomplexem a Živou pamětí připravil Institut Tere-

zínské iniciativy mezinárodní česko-německou putovní výstavu, která byla v roce 2016 byla 

slavnostně zahájena nejprve na česko-německém setkání mládeže ve Flossenbürgu a poté 

veřejnou vernisáží v Národní technické knihovně. Zároveň byl na vernisáži představen dvoujazyčný 

stejnojmenný katalog k výstavě, který graficky zpracovalo studio MAKE*Detail.

Příprava a realizace putovní vzdělávací výstavy byla podpořena nadací EVZ – Připomínka, 

odpovědnost, budoucnost, vydání katalogu také Česko-německým fondem budoucnosti.

Výstava zároveň zahájila 

své putování po českých  

i zahraničních destinacích. 

Informace o jednotlivých 

konáních jsou uvedeny  

v kalendáři akcí. 

na projektu pracovali: Alfons Adam, Peter Sokol, Marie Smutná, Eliška Waageová, Markéta Krom-

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

Franziska Schleupner, Christa Schikorra. 

Zapomenutá místa nacistické nucené práce 
ve střední Evropě



Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciativy za rok   2016

15ProJeKT y V roce 2016

2. vzdělávací programy Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední evropě

Školení pro české učitele, Praha, 13. dubna 2016 

13. dubna 2016 se uskutečnila závěrečná akce projektu Zapomenutá místa nacistické nucené 

práce ve střední Evropě, kdy v prostorách Národní technické knihovny v Praze proběhl půldenní 

vzdělávací seminář pro pedagogické pracovníky. Byla jim představena výstava Ztracená paměť, 

metodické materiály k výstavě, účastníci měli možnost setkat se s odborníky na téma nucené 

práce, s pamětníky a zúčastnit se slavnostní vernisáže výstavy v její české verzi. 

Zprávu ze semináře naleznete zde. 

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/vzdelavaci-seminar-a-vernisaz-ntk-

4-duben-2016.html

Mezinárodní výměna mládeže: Flossenbürg, 16. až 18. března 2016 

Třetí a poslední česko-německé setkání mládeže konané v rámci projektu se uskutečnilo v Památ-

níku Flossenbürg ve dnech 16. až 18. března 2016 a zúčastnilo se jej 80 účastníků - 41 z České 

republiky a 39 z Německa. Hlavní program vzdělávacích dílen se týkal nové výstavy Ztracená 

paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice, kterou realizoval Institut Terezínské ini-

ciativy a která měla v Památníku Flossenbürg svoji světovou premiéru. Pracovním jazykem celého 

setkání byla angličtina, některé části programu se proběhly také v češtině a němčině.

 

Zprávu ze setkání naleznete zde. 

http://www.terezinstudies.cz/events/seminare-konference/cesko-nemecke-setkani-mladeze-

5-brezen-2016.html

na projektu spolupracují  a podporují jej: Památník Flossenbürg a Severočeské muzeum v Liber-

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

komise. 

Další informace o projektu http://www.ztracena-pamet.cz/cs/.



11. ročník Dne vzpomínání na oběti holocaustu proběhl v 11 městech České republiky. Vedle 

již tradičních měst, jakými jsou Praha, Brno, Liberec, Olomouc, Sušice, Kutná Hora, Kolín, se  

v roce 2016 přidala Blatná, kde se „nultý ročník“ uskutečnil již rok předtím, a zcela nově Plzeň, 

Havlíčkův Brod a Liteň u Berouna. Akce připadla na 5. května a byla tradičně zahájena ve 14.00 

hodin. Netradiční bylo to, že se pražské čtení jmen nekonalo na náměstí Míru, ale na náměstí 

Jiřího z Poděbrad. Tématem akce a i s ní spojeného IV. ročníku soutěže pro školy byla Pomoc 

lidem v nouzi. Práce, které nejvíce zaujaly v regionálních kolech, byly vystaveny ve vybraných 

městech, kde to umožňovalo technické zázemí pořadatelů. I když čtení jmen zůstalo trochu ve 

Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciativy za rok   2016

16ProJeKT y V roce 2016

Jom ha-šoa– Den vzpomínání 
na oběti holocaustu

stínu připomínkových akcí spojených s výročím osvobození, pražského povstání a konce války, 

bylo velmi hojně navštíveno.

Čtení jmen v Praze se mezi zhruba 400 návštěvníky zúčastnila i řada významných osobností  

s českého kulturního i politického života a řady přeživších holocaustu. Do čtení se zapojili i stu-

denti středních i základních škol. V Brně s organizací akce pomáhalo již tradičně Muzeum romské 

kultury a brněnská pobočka Židovského muzea. V Blatné mělo čtení jmen komornější atmosféru  

a i zde se vzpomínalo také na významné rodáky židovského původu, kteří se stali obětí ho-

locaustu. V tomto poměrně malém městě se sešlo přes 50 účastníků. Organizace čtení jmen  

v Havlíčkově Brodě se ujalo Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a zúčastnil se ho mimo jiné i po-



Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciativy za rok   2016

17ProJeKT y V roce 2016

slední pamětník holocaustu, který bydlí v Havlíčkově Brodě - MUDr. Jiří Koref. V Liberci reprezen- 

tovala pamětníky Marta Kottová. V Kolíně se před zahájením čtení pokládaly nové Kameny 

zmizelých – Stolpersteine, v Kutné Hoře připravila místní knihovna tematickou výstavu knih  

s tematikou holocaustu ze svých fondů. V Olomouci následovala po čtení jmen tryzna na míst-

ním židovském hřbitově. Plzeňské Jom ha-šoa důstojně zahájilo Slavnosti svobody, které se  

v Plzni tradičně konají. Doprovodným programem v Sušici byla letos beseda s Lukášem Houdkem, 

koordinátorem vládní kampaně HateFree Culture. V Litni u Berouna čtení doprovázelo promítání 

filmů a komentovaná prohlídka místního židovského hřbitova.

soutěž pro školy:

Uzávěrka soutěže byla 31. března 2016. Zapojilo se 32 základních, středních a uměleckých škol  

a dětských domovů a klubů mládeže z 24 měst celé České republiky. Celkem se sešlo 164 prací 

ve všech čtyřech kategoriích - výtvarné, literární, filmové a hudební. Letošní ročník probíhá ve 

spolupráci s festivalem Ze stínu: hudba a divadlo ze židovského archivu. 

18. dubna proběhlo vyhlášení regionálních vítězů v každé kategorii, jejichž práce hodnotila 

odborná komise, která z nich vybrala vítězné práce. Tyto práce byly prezentovány 5. května  

v rámci Čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa. Z nich pak byly odbornou porotou vybrány 

práce, které byly oceněny v rámci festivalu Ze stínu: hudba a divadlo ze židovského archivu  
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23. září 2016 v prostorách Hudební školy a gymnázia hlavního města Prahy, Komenského ná-

městí, Praha 3.

23. září 2016 se konal slavnostní program pro vítěze celostátního kola v Praze v rámci festivalu  

Ze stínu: hudba a divadlo ze židovského archivu, který je součástí mezinárodního projektu Per-

forming the Jewish Archives.

Členy hodnotící komise byli letos kromě pracovnic ITI také výtvarnice Eva Koupová-Del Risco, 

spisovatel Miloš Urban a filmař Tomáš Vorel ml.

Slavnostní program pro vítěze se konal na půdě Hudební školy a gymnázia hlavního města Prahy 

na Praze 3 a zapojilo se do něj na 100 účastníků - tvůrců oceněných prací, jejich spolužáků, 

pedagogů i rodičů a také představitelů festivalu Performing the Jewish Archives, například Lisa 

Peschel či David Fligg, kteří vysoce ocenili kvalitu jednotlivých prací a vystoupení, jakož i skvělou 

atmosféru celého dne. Do soutěže se zapojili žáci ZŠ Grafická z Prahy 5, kterou navštěvuje mnoho 

romských žáků.

Celý den byl rozdělen na dvě části: dopolední workshop a odpolední prezentaci. Workshopu  

i předávání ocenění se zúčastnili členové odborné poroty – výtvarnice Eva Koupová-Del Risco 

a filmař Tomáš Vorel ml. Při slavnostní prezentaci oceněných prací byla přítomna i předsedkyně 

Terezínské iniciativy, paní Dagmar Lieblová, či zástupce starostky městské části Praha 3, pan Da-

vid Gregor. Součástí ceremoniálu, i celého festivalu Ze stínu, bylo exkluzivní představení Přírodní 

školy, která si připravila loutkové představení s názvem Hledáme strašidlo - hru, kterou Hanuš 

Hachenburg napsal v terezínském ghettu.

INFORMACE O AKCI: http://www.terezinstudies.cz/projects/jom-ha-soa.html
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V roce 2016 pokračoval dokumentační a výzkumný projekt Jáchymka svojí druhou fází, které 

směřovala na období první republiky. Výzkum jsme tentokrát soustředili na další instituce, které 

vedle obecné školy v Jáchymce působily. Výstupem projektu je zveřejnění textů na portálu holo-

caust.cz. 

Podařilo se nám poodhalit dějiny náboženské školy, která v budově sídlila od začátku 20. století 

a na které vyučovali významní představitelé tehdejší židovské komunity – Heinrich Brody, Jiří 

Langer a Bedřich Knöpfelmacher, dr. Šimon Adler a dr. Tobiáš Jakobovitz. Web přináší také jejich 

životopisné medailonky. 

Druhým tématem, kterému jsme se věnovali, byla Židovské matice školská v Čechách. Tento 

spolek byl zřizovatelem a podporovatelem židovského školství v Čechách a založení obecné 

školy v Praze patřilo mezi její nejdůležitější počiny. Jako zřizovatel se starala hlavně o získávání 

financí a zajišťovala letní a zimní prázdninové pobyty pro děti. I s tímto spolkem se pojí řada vý- 

znamných osobností, které stály v jeho čele nebo byly členy. Není bez zajímavosti, že se řada 

jmen opakuje ve více spolcích a institucích.

Dalším bodem zájmu byl pak Sociální ústav při náboženské obci, jehož význam stoupl v polovině 

třicátých let. Jelikož i on nějaký čas působil v Jáchymce, dopisuje tak k historii budovy kapitolu  

o těžké situaci uprchlíků po roce 1935, respektive 1938. S obecnou školou ho pojil fakt, že řada 

dětí uprchlíků navštěvovala vyučování na obecné škole. 

Se sociálním ústavem úzce spolupracovala Psychotechnické poradna pro volbu povolání, která 

měla zázemí také v Jáchymce a která byla posledním tématem, kterému jsme se v roce 2016 

věnovali. I zde přinášíme mnoho nových informací. Vedle archivních fondů jsme pracovali hlavně 

s dobovým tiskem. 

Informace, které texty přinášejí, nejsou vyčerpávající. Otvírají tedy prostor dalšímu výzkumu. 

Vedle nového bádání nových témat jsme rozšířili galerii osobností o řadu učitelů působících  

v Jáchymce. Pro hudební kategorii soutěže Jom ha-šoa byly také vybrány texty z časopisu Jaldut, 

z nichž jedna byla zhudebněna a oceněna zahraniční porotou.

na projektu pracují: Eliška Waageová, Tereza Štěpková, Hana Čadová.

INFORMACE O PROJEKTU: http://www.terezinstudies.cz/events/vystava_jachymka.html

Jáchymka – historie budovy a židovské 
školy v Jáchymově ulici v Praze
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Institut Terezínské iniciativy se stal partnerem vzdělávacího projektu, který pod názvem Školákem 

ve válečných letech inicioval Památník Terezín. Dalšími partnery je Národní pedagogické muzeum 

a knihovna J. A. Komenského a Národní institut pro další vzdělávání. 

Tématem projektu je školní prostředí na území Protektorátu Čechy a Morava a odtrženého 

československého pohraničí v letech 1938–1945. Cílem je přiblížit mladým generacím pro-

jevy totalitního režimu na příkladu školního prostředí v protektorátu a oblastí Československa 

připojených v roce 1938 k Německu, vést mládež ke kladnému vztahu k demokratickému sys-

tému a podílet se na vybudování jejích postojů odmítajících rasismus, xenofobii, nacionalismus, 

antisemitismus a další formy nesnášenlivosti a intolerance ve společnosti.

Projekt byl vyhlášen ve školním roce 2015-2016 a přihlásilo se do něj téměř dvacet týmů  

a jednotlivců ze základních a středních škol v České republice. Na začátku června 2016 proběhlo 

jejich dvoudenní setkání v Památníku Terezín. 15 týmů pod metodickým vedením svých pedagogů 

a odborných pracovníků organizátorských institucí vytvořilo scénáře k výstavním panelům, na 

kterých jsou představeny výsledky jejich výzkumu. Z těchto panelů byla do konce roku 2016 

vytvořena ucelená výstava, která bude prezentována poprvé na jaře 2017 na Pedagogické fakultě 

UK. 

K této výstavě též bude připojena putovní expozice o životě školní mládeže v českých zemích  

v letech 1938–1945, která byla vytvořena organizátorskými institucemi na jaře 2016. Projekt byl 

pro rok 2016 podpořen grantem obdrženým od mezinárodní organizace International Coalition 

of Sites of Conscience se sídlem v USA.

na projektu pracují: Tereza Štěpková, Marie Smutná.

INFORMACE O PROJEKTU: 

http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/index.php/2015-09-03-11-37-56

Školákem ve válečných letech
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V roce 2016 jsme zahájili projekt, jehož cílem je přispět k rozvoji dokumentace romských obětí 

holocaustu, jejichž životní osudy jsou jakýmkoli způsobem spojeny s územím dnešní České re-

publiky, shromáždit a systematizovat údaje jednotlivých lidí pronásledovaných a perzekvovaných 

kvůli svému romskému původu během druhé světové války, poskytnout a využít shromážděné 

údaje a materiály k výzkumu, bádání a vzdělávání a zvýšit tak povědomí o holocaustu Romů 

jako součásti moderních dějin středoevropského regionu. Součástí projektu je také podnítit širší 

diskusi o významu připomínání událostí druhé světové války, zejména jejích příčin a důsledků 

pro utváření identity členů všech skupin obyvatel našeho regionu - příslušníků většiny a menšin  

a budování jejich vzájemných vztahů.

V tomto roce jsme zahájili rešeršní práci v českých archivech a začali nastavovat pomocnou ta-

bulku, která se stane základem budoucí databáze. Byla také vytvořena pracovní expertní skupina 

složená z odborníků a konzultantů, která přispívá ke kvalitě projektu a naplňování jeho cílů, rozvíjí 

jej ve prospěch osvěty v prostředí většinové společnosti i směrem dovnitř romské komunity.

na projektu pracují: Tereza Štěpková, Eliška Waageová, Aneta Plzáková, Michal Schuster, Pavel 

Baloun. 

První fáze projektu je podpořena americkou nadací Bader Philantropies, Inc. 

INFORMACE O PROJEKTU: http://www.terezinstudies.cz/projects/roma-database.html

Databáze romských obětí holocaustu
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V roce 2016 byla provedena zevrubná analýza nedostatků webu a předloženy návrhy na doplnění 

obsahové části webu. Souběžně byly dohledávány nefunkční stránky, které byly po kontrole 

a případné aktualizaci zveřejněny. Součástí práce byly i korektury nových i stávájících textů  

a materiálů. Velkým úkolem byla příprava a realizace Nápovědy k Databázi obětí. Nápověda má 

koncovým uživatelům zjednodušit vyhledávání a ukázat další cesty, jak hledat, a vysvětlit hlavní 

typy dokumentů z Databáze.

V souvislostech s vybranými výročími roku 2016 byly aktualizovány doplňující materiály u jed-

notlivých článků – připomněli jsme si tak například 100. narozeniny Fredyho Hirsche nebo  

u příležitosti památného dne romského holocaustu jsme aktualizovali prezentaci Osud Jaroslava 

Heráka.

Také jsme připravili novou kapitolu v sekci Prezentace, kterou jsme nazvali Od čísel k příběhům, 

kde budeme postupně připravovat rodinné medailonky vybraných obětí holocaustu. Prezentace 

slouží nejen jako životopisné povídání, ale také jako ukázka toho, jak lze s dokumenty pracovat  

a co z nich lze vyčíst.

Projekt v roce 216 podpořil Nadační fond obětem holocaustu. 

na projektu pracují: Tereza Štěpková, Eliška Waageová, Aneta Plzáková.

www.holocaust.cz

Holocaust.cz
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Jedním z našich klíčových projektů je dlouhodobě také správa a rozvoj Databáze obětí holo-

caustu, která obsahuje více než 170 000 záznamů mužů, žen a dětí pronásledovaných nacistic-

kým režimem.  Data, která díky zpřístupnění na vzdělávacím portálu holocaust.cz slouží širokým 

skupinám uživatelů, jsou na základě vlastní výzkumné činnosti i spolupráci dalších organizací  

a jednotlivých badatelů neustále zpřesňována a doplňována. 

Veškeré informace a podněty poskytnuté na e-mailovou adresu database@terezinstudies.cz jsou 

vždy pečlivě prověřovány našimi pracovníky a integrovány do Databáze. Všem, kteří s námi v roce 

2016 sdíleli své poznatky a výsledky vlastní badatelské práce, patří náš dík!

K Databázi obětí holocaustu se dnes již neodmyslitelně váže digitalizační projekt Terezínské al-

bum s cílem systematicky vyhledávat, digitalizovat a zpřístupňovat autentické dokumenty a foto-

grafie týkající se obětí holocaustu, který v roce 2015 oslavil již desáté výročí existence.

Rok 2016, jedenáctý rok trvání projektu, s sebou tedy přinesl nutné bilancování a rozvahy o dalším 

směřování. Za dlouhých deset let práce v Národním archivu v Praze, Státním oblastním archivu 

v Plzni a Moravském zemském archivu v Brně, kde digitalizační práce pokračovaly i v roce 2016, 

se nám podařilo získat obrovské množství digitalizovaných dokumentů a fotografií, které jsou po 

zpracování připojovány k záznamům obětí a zveřejňovány na portálu holocaust.cz. Právě proces 

zveřejňování jednotlivých dokumentů jsme se s ohledem na potřeby uživatelů rozhodli výrazně 

urychlit, proto jsme v uplynulém roce usilovně pracovali zejména na tom, abychom během 

roku 2017 dokázali zveřejnit veškeré dokumenty a fotografie získané v Národním archivu v Praze  

a Státním oblastním archivu v Plzni a zásadní část dokumentů a fotografií z Moravského zem-

ského archivu v Brně. Věříme, že tento krok bude pro české i zahraniční badatele, kteří Databázi 

obětí holocaustu denně využívají, skutečným přínosem.

Projekt v roce 2016 finančně podpořila nadace Conference on Jewish Material Claims Against 

Germany, Inc. (Claims Conference).

Databáze obětí holocaustu: 

http://www.holocaust.cz/databaze-obeti

Další informace o projektu Databáze obětí holocaustu: 

http://www.terezinstudies.cz/projects/database.html

Další informace o projektu Terezínské album: 

http://www.terezinstudies.cz/projects/terezin_album.html

na projektu pracují: Aneta Plzáková, Eliška Waageová.

Databáze obětí a Terezínské album



sTaTIsTIKa náVŠTĚVnosTI HolocaUsT.cZ a daTaBáZe oBĚTí V roce 2016

Návštěvy (doba, po kterou se návštěvník aktivně věnuje webovým stránkám)          209 432

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

Z toho 67,1 % nových uživatelů

           32,9 % vracejících se uživatelů            142 497

Zobrazení stránek (celkový počet zobrazení stránek 

včetně opakujících se zobrazení)         1 270 773

  nejnavštěvovanější stránky portálu (počet zobrazení)  

1.  Databáze obětí – vyhledávací formulář (česká verze)          195 612

2.  Homepage (česká verze)                70 952 

3.  Databáze obětí – vyhledávací formulář (anglická verze)          38 092

4.  Databáze dokumentů – vyhledávací formulář (česká verze)           17 226

5.  Databáze obětí – vyhledávací formulář (německá verze)            16 664

6.  Dějiny – rozcestník sekce (česká verze)               9 995

7.  Homepage (anglická verze)                8 022

8.  Databáze dokumentů – vyhledávací formulář (anglická verze)             5 932

9.  Homepage (německá verze)                 5 011

10. Zdroje                   3 944

  celkový přehled návštěv podle jazykových verzí  

návštěvy česky mluvících návštěvníků            114 645

návštěvy anglicky mluvících návštěvníků               40791

návštěvy německy mluvících návštěvníků             21 326

návštěvy slovensky mluvících návštěvníků              5 299

návštěvy hebrejsky mluvících návštěvníků              2 823

návštěvy rusky mluvících návštěvníků               2 053

návštěvy francouzsky mluvících návštěvníků               2 012

statistická analýza databáze vězňů terezínského ghetta

V minulém roce jsme zahájili jednání o poskytnutí dat o vězních terezínského ghetta CERGE-EI, 

které je společným pracovištěm Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity 

Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR. Cílem projektu vedeného Prof. Ing. Štěpánem 

Jurajdou, Ph.D. je zpracování souboru dat statistickými metodami, jehož výsledky mohou za-

jímavým způsobem doplnit data získaná historickým výzkumem. První výsledky projektu byly 

prezentovány v rámci Dne otevřené Jáchymky 2016.

na projektu pracují: Aneta Plzáková, Tereza Štěpková.
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Knihovna

Knihovna Institutu Terezínské iniciativy se od svého vzniku zaměřuje zejména na tematiku his-

torie židovských komunit u nás i ve světě, dějin holocaustu, antisemitismu, rasismu a vzdělávání  

o těchto fenoménech. Našim cílem je zpřístupňovat uživatelům zejména odbornou literaturu, 

která je obtížně dostupná v ostatních českých knihovnách.

V roce 2016 byla provedena hlubší revize knihovního fondu z hlediska obsahového, jejímž výsled-

kem byl mimo jiné vznik příručního fondu nejdůležitějších lexikonů, slovníků a pamětních knih, 

které budou uživatelům vždy přístupny k prezenčnímu studiu. 

Fond knihovny byl v uplynulém roce obohacen o téměř 80 svazků.

Další informace o knihovně: 

http://www.terezinstudies.cz/library

rešeršní služby

Součástí naší práce je dlouhodobě i podpora badatelů z řad odborné i laické veřejnosti. V roce 

2016 jsme zodpověděli bezmála 200 individuálních dotazů týkajících se především Databáze 

obětí holocaustu a projektu Terezínské album. 

Mapování vnitřní nucené migrace Židů v Protektorátu Čechy a Morava 1939-- 1945

Od roku 2016 spolupracujeme na projektu vedeném historikem Benjaminem Frommerem, Ph.D. 

působícího na americké Northwestern University. Projekt, který pracuje s hypotézou, že ještě 

před zahájením hromadných deportací do ghett a koncentračních táborů byli židovští obyvatelé 

měst nuceně stěhováni ze svých domovů, zásobujeme daty nasbíranými v rámci mnohaleté digi-

talizace v Národním archivu v Praze a současně pracujeme na digitalizaci pobytové evidence  

v několika dalších archivech v České republice.

Další informace o poskytovaných rešeršních službách na 

http://www.terezinstudies.cz/institute/cenik-sluzeb.html

Služby
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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 cen-

tra, 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.

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

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

Plány na příští období
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Lidé v Institutu Terezínské iniciativy



Členové správní rady:

Mgr. Šimon Krýsl - předseda

Mgr. Marek lauermann - místopředseda

eva lorencová

Karel schimmerling

Phdr. Michal stránský

Phdr. Zlatica Zudová-lešková, csc.

 

Členové dozorčí rady:

Ing. lenka Borgesová

JUdr. adéla Horejší

Ing. Zdeněk Pošusta
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Členové správní a dozorčí rady: 
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Tereza Štěpková 

ředitelka

Je absolventka Husitské teologické fakulty UK v Praze v oboru judaistika a pedagogika, 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.

alfons adam

Vystudoval historii a politické vědy na Univerzitě v Potsdamu a složil doktorát na téma Německá 

menšina v pražské společnosti 1918–1938/39 na Heinrich-Heine-Universität v Düsseldorfu. 

V Institutu koordinoval projekt Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě  

a připravoval vydání překladu své práce „Die Arbeiterfrage soll mit Hilfe von KZ-Häftlingengelöst-

werden. Zwangsarbeitin KZ-Außenlagernauf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik“.

roman anýž 

metodik, lektor

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 respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti. 

Markéta Krommelová 

koordinátorka vzdělávacích programů

Vystudovala historickou antropologii na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Od roku 2006 

pracovala v Institutu Terezínské iniciativy na projektu Terezínské album, Jom ha-šoa - Den vzpo- 

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

otevřené společnosti připravovala a organizovala vzdělávací programy a semináře, spolupraco-

vala na projektech Jáchymka a Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě, 

spravovala web terezinstudies.cz a vedla administrativu.

 

aneta Plzáková 

správkyně Databáze obětí holocaustu, vedoucí Knihovny Institutu Terezínské iniciativy

Vystudovala obor informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy  

v Praze. Koordinuje projekty Databáze obětí a Terezínské album, pracovala na projektu Naši nebo 

cizí? Židé v českém 20. století, věnuje se projektu rekatalogizace a vedení knihovny Institutu.

 

Náš tým
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Marie smutná 

metodička, lektorka

Absolvovala historii, hebraistiku a pedagogiku pro učitele na FF UK a řadu vzdělávacích kurzů.  

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 a odborných 

publikací, v letech 2011–2013 pracovala v projektu Hrozby extremismu. Příležitosti demokracie. 

Výchova k aktivnímu občanství (z. s. Asi-milovaní).  V Institutu pracuje jako metodička a lektorka 

na vzdělávacích projektech Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti  

a Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě.

 

Peter sokol

metodik, lektor

Absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity obor učitelství pro 2. stupeň základních škol, 

aprobace dějepis – angličtina, pracoval 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 respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti a spolupracoval na projektu Jáchymka.

Michal schuster

historik

Je absolventem oboru historie a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od 

roku 2005 pracoval jako historik a kurátor sbírek v Muzeu romské kultury v Brně. 

eliška Waageová

Odborná pracovnice, weby, PR 

Absolvovala studium kulturních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice se specializací 

literární studia a gender history. V Institutu pracuje hlavně na projektu Terezínské album, holocaust.

cz 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. V polovině roku 2016 převzala zprávu webu terezinstudies.cz. 

silvester schlebrügge

dobrovolník (Gedenkdienst, Rakousko)
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Gedenkdienst – Můj půlrok v Institutu

Během první části mé práce v institutu jsem se dostal do pracovního procesu a jsem velmi rád, 

že se k němu můžu vyjadřovat a diskutovat. Mojí náplní práce je celá řada různých úkolů, např. 

překlady textů z angličtiny do němčiny, odpovídání na dotazy týkající se obětí holocaustu, digita-

lizace dokumentů a pomoc s chodem knihovny. 

Jeden z nejdůležitějších projektů, na kterých pracuji, je vytváření databáze obětí holocaustu  

z komunity Romů a Sintů. Jsem rád, že se na něm můžu podílet, protože to, že obdobná databáze 

dosud neexistuje, je zarážející. 

Jsem velmi rád za to, jak mně členové týmu přijali, a těším se na další měsíce, které v Praze 

strávím. 

silvester schlebrügge
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Poděkování za spolupráci v roce 2016:

Terezínská iniciativa

Židovské muzeum v Praze 

Židovská obec v Praze

Muzeum romské kultury v Brně

Antikomplex

Památník Terezín

Moravský zemský archiv v Brně

Gedenkdienst, Vídeň

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

KZ-Gedenkstätte Dachau

Živá paměť

Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ

Performing the Jewish Archive

Poděkování za finanční podporu:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů 

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

Bader 

PhilantroPies, inc. 

nadace ŽIdoVsKé oBce 

V PraZe
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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

Facebook: 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 nebo GIVT.CZ

Informace naleznete na našem webu:

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


