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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 Veřejné čtení jmen obětí holo-

caustu - Jom ha-šoa. 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 holocaustu a 20. století, přispíváme k jejich 

výchově v tolerantní a zodpovědné lidi orientující se v současné 

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:

Institut Terezínské iniciativy má za sebou další rok práce. Výroční zpráva nejlépe ukazuje pest-

rost projektů a akcí, které uspořádal nebo se na nich podílel a jejichž prostřednictvím plnil svůj 

trvalý úkol: nedopustit zapomenutí miliónů lidí, které nacisté a jejich pomocníci zavraždili, je-

jich jmen, tváří, práce, lásek, radostí, smutků a osudů. Uchování této paměti je povinností samo  

o sobě. Zároveň věřím – snad naivně – že ti, kdo si pamatují, či kterým bylo připomenuto, nedo-

pustí návrat hrůzy šoa, že paměť je jak cílem, tak prostředkem, jak zabránit opakování pohromy 

v jakékoli podobě. 

Chci poděkovat všem členům týmu a odborným spolupracovníkům Institutu Terezínské iniciativy 

za jejich práci na databázi obětí šoa, databázi obětí genocidy Romů, vzdělávacích programech 

pro učitele i studenty, publikacích i připomínkových akcích. Dík patří všem členům Správní  

a dozorčí rady za jejich čas, zájem a koncepční i kontrolní práci. Poděkování si zaslouží účastníci 

seminářů či návštěvníci výstav za jejich zájem, ochotu naslouchat, diskutovat a učit se. V nepo-

slední řadě je třeba ocenit všechny instituce, města a programy, jejichž finanční příspěvek práci 

ITI v minulých letech umožnil: za to, že úkol Institutu považují za hodný podpory, že se jim zdá 

stejně důležitý, jako nám. 

Děkuji i za sebe a přeji nám všem sílu, chuť a odvahu pokračovat.

Mgr. Šimon Krýsl
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Úvodní slovo ředitelky: 

Bádání, dokumentace obětí a vzdělávání o holocaustu jako centrálním bodu dějin 20. století, 

hledání jeho příčin a uvědomování si jeho důsledků je z našeho pohledu důležitou cestou  

k diskusi o současném dění v rychle se měnícím světě. Fakta, která z historického výzkumu 

pramení, jsou záchytným bodem v nejistotě současnosti, umožňují nám potvrzovat nejasnosti  

i vyvracet nepravdy valící se na nás z médií a internetových sítí. Důležitá je však také jejich inter-

pretace – vysvětlování a jejich srozumitelnost, kterou se musíme každý den učit. Protože naším 

úkolem je zprostředkovat vybádané informace lidem a to všem – odborníkům, vzdělavatelům, 

pedagogům, studentům, žákům i všem ostatním, kterých se toto téma dotýká, a mají o něj zájem. 

Není to jednoduchý úkol a je velice důležité hledat a zkoušet nejrůznější způsoby. Protože 

není chybou posluchače, když nedává pozor nebo něčemu nerozumí. Důležité jsou otázky  

a otevřený dialog, bez kterého se vývoj jakýchkoli společenských témat nemůže vyvíjet. 

Za možnost diskusí a konzultací, kterých jsem se mohla v roce 2017 zúčastnit, chci poděkovat 

zejména členům týmu Institutu Terezínské iniciativy, našim spolupracovníkům i všem, se který-

mi jsme se měli možnost v loňském roce setkat – pamětníky holocaustu a jejich pozůstalými, 

historiky, odborníky, učiteli a vzdělavateli, studenty a žáky, aktivisty a všemi, kteří se podílí na 

připomínání obětí holocaustu a šíření povědomí o něm.

Jak cenná jsou pro nás tato setkání, potkávání a povídání, se dá těžko vyjádřit slovy! Budeme  

v nich pokračovat i nadále a budeme společně hledat obyčejné lidské osudy. Protože příběhy 

jsou důležitější než čísla, protože lidské osudy jsou výmluvnější než statistiky a diagramy, protože 

lidské vztahy jsou důležitější než moc a byznys. Protože úcta a respekt mezi lidmi je mocnější 

než strach a nenávist. 

Tereza Štěpková



Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciativy za rok   2017

7ohlédnuTí Za sPoluPrací V roce 2017

Ohlédnutí za spoluprací v roce 2017

Moje spolupráce s Institutem Terezínské iniciativy pokračovala i minulý rok 2017. Zúčastnil  

jsem se několika besed na téma holocaustu se studenty pražských i venkovních škol. Na pří- 

klad v budově bývalé židovské školy v pražské Jáchymově ulici, v Kutné Hoře, v Letech u Pís-

ku anebo přímo v Terezíně. Většinou jsem nejprve vylíčil posluchačům své osudy za války  

a okupace a poté následovala diskuse. Dvakrát (v Letech a v Terezíně) se moje setkání se žáky 

soustředilo na jejich aktivní účast, kdy oni sami kladli otázky, na něž jsem odpovídal. V Terezíně 

jsem kromě toho provedl účastníky jednotlivými pamětními místy ghetta, při čemž části celé-

ho dne sledovala i televize, která natočené záběry vysílala pak v samostatném pořadu. Doufám, 

že moje vystoupení, přímého pamětníka oné minulosti a událostí, vzbudila u studentů zájem  

i ohlas. 

Toman Brod
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akce

Výstava „Nucená práce? Zapomenutá místa nacistické nucené práce 

v ČR“ v Českém centru v Mnichově

Výstava byla v Českém centru v Mnichově zahájena za účasti Alfonse  

Adama a pamětníka Ernsta Kukuly. 

Účast na 7. výroční konferenci Centra vizuální historie Malach  

v Praze

Program pro německou hudební školu, na kterou přiletěl z Velké 

Británie David Fligg

Vernisáž výstavy Školákem ve válečných letech

Dne 15. března 2017 v 15 hodin ve vstupní hale Pedagogické fakul-

ty Univerzity Karlovy slavnostní zahájení výstavy “Školákem ve vá-

lečných letech“, která vzešla ze společného projektu Památníku  

Terezín, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komen-

ského, Institutu Terezínské iniciativy, NIDV, finančně podpořena 

grantem International Coalition of Sites of Conscience a která je vý-

sledkem mravenčí badatelské práce 15 skvělých žákovských a stu-

dentských týmů a jejich učitelů ze škol z celé České republiky.

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: Seminář po stu-

denty SOŠ Jarov

16. března jsme zahájili vzdělávací program pro studenty Střední od-

borné školy na Jarově v rámci projektu Tváří v tvář historii. Výchova  

k respektu a toleranci.

Projektový den na téma Anne Frankové pro dvě třídy gymnázia  

v České Třebové

Projektový den pro dvě třídy ZŠ Náměstí Jiřího z Poděbrad jako 

příprava na exkurzi do Osvětimi

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: Seminář pro stu-

denty SOŠ Jarov

Druhý blok vzdělávacího programu pro studenty Střední odborné 

školy na Jarově v rámci projektu Tváří v tvář historii. Výchova k res-

pektu a toleranci.

  datum

28. ledna - 2. února:

30. ledna:

14. února:  

15. března:

16. března:

23. března: 

29. března: 

30. března:

Kalendář akcí v roce 2017
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Prezentace knihy Otroci Třetí říše v Informačním centru Parlamen-

tu ČR

Historik a náš bývalý spolupracovník Alfons Adam prezentoval svoji 

poslední knihu Otroci Třetí říše. Do češtiny knihu přeložila paní Dag-

mar Lieblová, dlouholetá předsedkyně Terezínské iniciativy, která byla 

prezentaci také přítomna.

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: seminář pro 

učitele a učitelky pražských škol

Na přelomu března a dubna jsme zahájili semináře vzdělávacího cyklu 

pro pražské učitele ve spolupráci se  AISIS, z. ú. Každý z učitelů absol-

voval v rámci tohoto akreditovaného kurzu dva víkendové semináře 

– jeden s lektory ITI a druhý s lektorkami AISIS.

Výstava „Nucená práce? Zapomenutá místa nacistické nucené 

práce v ČR“ v Památníku Terezín

V rámci vzdělávací programu Památníku Terezín byla výstava Nucená 

práce prezentována účastníkům tohoto semináře.

Přednáška o holocaustu na ČVUT v Praze

Účast a prezentace na vzdělávacím kolokviu Jak vyučovat o holo-

caustu Romů pořádaném Muzeem romské kultury v Brně

Odborné kolokvium na téma Genocida Romů v období druhé světové 

války, tzv. cikánský tábor v Letech u Písku a současný společenský  

a odborný diskurz. Poté navazovala pedagogická část kolokvia 

Dějiny Romů ve vzdělávání a workshop Institutu Terezínské iniciativy  

a odpoledne proběhla veřejná debata zaměřená na genocidu Romů  

v období druhé světové války a její připomínání. 

Setkání studentů Lauderových škol a ZŠ Přerov v Přerově

Cílem projektu bylo umožnit setkání žákům dvou škol, kteří se již 

dvakrát setkali a projevili vlastní zájem své vztahy dále rozvíjet. Jedná 

se o žáky ze dvou značně odlišných škol, sociálních skupin i rodin-

ných zázemí, pro něž je setkání velmi přínosné. 

Program pro dvě třídy ZŠ Broumov na téma předsudky a diskrimi-

nace a beseda s Olgou Fečovou 

Speciálně sestavený program na objednávku školy.

  datum

30. března:

31. března – 2. dubna 

a 21. dubna – 23. dubna: 

přelom března a dubna:

4. dubna:

5. dubna:

6. dubna:

6. dubna:



Workshop k výstavě Školákem ve válečných letech na Pedagogické 

fakultě UK v Praze ve spolupráci s prof. Jitkou Šimkovou ze střední 

průmyslové školy v Kutné Hoře a jejími studenty

Výstava „Nucená práce? Zapomenutá místa nacistické nucené 

práce v ČR“ v Severočeském muzeu v Liberci

Výstavu v Liberci prezentoval její spoluautor, historik Severočeského 

muzea, Ivan Rous, který se aktivně zabývá mapováním nacistických 

táborů na Liberecku. 

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa

Ve 13 městech a obcích České republiky se v pondělí 24. dubna 2017 

konal 12. ročník připomínkové akce Veřejné čtení jmen obětí holo-

caustu - JOM HA-ŠOA. Vedle již tradičních měst, jakými jsou Praha, 

Brno, Olomouc, Liberec, Sušice, Kolín, Kutná Hora, Plzeň, Havlíčkův 

Brod a Blatná, se letos ke čtení připojilo i Ústí nad Labem, Kosova 

Hora a Klatovy. Celorepublikovou záštitu nad akcí převzal ministr kul-

tury, pan Daniel Herman.

Mezinárodní konference Identita evropských Romů ve 20. století 

ve světle dokumentace obětí holocaustu

Ve dnech 11. - 13. května 2017 pořádal Institut Terezínské iniciativy, 

Antikomplex a Romea.cz mezinárodní konferenci, jejímž hlavním 

tématem byl holocaust Romů na území střední Evropy a dokumen-

tace jeho obětí. Konference, která se konala v Kaiserštejnském pa-

láci v Praze, se zúčastnila řada českých i zahraničních odborníků  

z institucí, které se zabývají dokumentací obětí nacistického režimu. 

Součástí konference byla i sobotní účast na pietním aktu v místě 

bývalého koncentračního tábora Lety u Písku.

Svět knihy

V roce 2017 jsme se zúčastnili jako vystavovatel knižního veletrhu 

Svět knihy v Praze. V rámci expozice Stan malých nakladatelů jsme 

spojili síly s nakladatelstvím P3K a Společností pro jazyky. 

Přednáška o holocaustu Romů na ČVUT v Praze

Kalendář aKcí V roce 2017
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akce  datum

13. dubna:

19. dubna – 11. června:

24. dubna:

11. – 13. května:

11. – 14. května:

16. května:
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Výstava „Nucená práce? Zapomenutá místa nacistické nucené 

práce v ČR“ v Kulturním domě v Holýšově

Výstava Nucená práce putuje také po místech, o kterých pojednává. 

Jedním z nich je i Holýšov, kde v době druhé světové války byla 

založena firma Metallwerke Holleischen GmbH, která zanechala sto-

py jak v samotném Holýšově, tak v paměti pamětníků.

Výstava „Nechte mě být, jaká jsem – životní příběh Anne Frankové“ 

v ZŠ a MŠ Deblín

Premiéra nové putovní vzdělávací výstavy, kterou vytvořil Anne Frank 

House v Amsterodamu a kterou v ČR koordinuje od letošního roku 

ITI. Součástí vzdělávací koncepce výstavy je tzv. vrstevnické vzdě-

lávání – výstavou provádějí žáci a studenti, proškolení ve speciálních 

seminářích lektorkami Institutu Terezínské iniciativy.

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: Seminář po stu-

denty SOŠ Jarov

Třetí blok vzdělávacího programu pro studenty Střední odborné 

školy na Jarově v rámci projektu Tváří v tvář historii. Výchova k res-

pektu a toleranci. V rámci tohoto bloku absolvovali studenti besedu  

s pamětnicí Evou Štichovou.

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: Seminář po žáky 

ZŠ K Dolům

První blok vzdělávacího programu pro žáky Základní školy K Dolům  

v Modřanech v rámci projektu Tváří v tvář historii. Výchova k respektu 

a toleranci.

Výstava „Nucená práce? Zapomenutá místa nacistické nucené 

práce v ČR“ v Muzeu Těšínska – Památníku Životické tragédie

Den romského holocaustu

2. srpna jsme se společně s Konexemi a Českobratrskou církví evan-

gelickou připojili k připomínce Dne romského holocaustu. V tento 

den v roce 1944, resp. v noci z 2. na 3. srpna 1944 zavraždili nacisté 

v plynových komorách poslední vězně tzv. cikánského rodinného 

tábora v Auschwitz-Birkenau.

akce  datum

6. června – 19. července

26. května - 23. června:

8. června:

26. června:

1. srpna – 11. září:

2. srpna:
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Letní škola projektu Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a tole-

ranci

Letní škola pro učitele z pražských škol v rámci projektu Tváří v tvář 

historii. Výchova k respektu a toleranci se uskutečnila v Benešově  

u Prahy.

Letní škola projektu Identita evropských Romů ve 20. století 

Ve dnech 20. až 22. srpna 2017 proběhla v Brně a na Žalově poblíž 

Hodonína u Kunštátu letní škola pro učitele v rámci projektu „Iden-

tita evropských Romů ve 20. století“, kterou realizuje Institut Tere- 

zínské iniciativy. Na letní škole se sešlo 42 účastníků a účastnic. 

Celá akce byla realizována ve spolupráci s Muzeem romské kultury  

v Brně.

Výstava Nechte mě být, jaká jsem – životní příběh Anne Frankové“ 

v Krkonošské muzeum správy KRNAP, Vrchlabí

Druhá realizace vzdělávací putovní výstavy se uskutečnila v místě 

rodiště Viktora Kuglera, jednoho ze čtyř zaměstnanců Otty Franka, 

kteří pomáhali skupině ukrývajících se.

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: Seminář pro 

studenty Hudebního gymnázia a hudební školy hl. Města Prahy.

První blok vzdělávacího programu v rámci projektu Tváří v tvář historii. 

Výchova k respektu a toleranci.

Výstava „Nucená práce? Zapomenutá místa nacistické nucené 

práce v ČR“ v Muzeum Groß-Rosen, Rogoźnica

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: Seminář pro 

žáky ZŠ Slivenec

První blok vzdělávacího programu v rámci projektu Tváří v tvář historii. 

Výchova k respektu a toleranci.

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: Seminář pro 

žáky ZŠ Radotín

První blok vzdělávacího programu v rámci projektu Tváří v tvář historii. 

Výchova k respektu a toleranci.

  datum

14. - 18. srpna:

20. - 22. srpna:

2. srpna – 30. září:

11. září: 

15. září – 20. října:

18. září:

19. září:

akce
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akce

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: Seminář pro 

žáky ZŠ Komenského

První blok vzdělávacího programu v rámci projektu Tváří v tvář histo-

rii. Výchova k respektu a toleranci.

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: Seminář pro 

žáky ZŠ Červený Vrch

První blok vzdělávacího programu v rámci projektu Tváří v tvář histo-

rii. Výchova k respektu a toleranci.

„Výstava Nechte mě být, jaká jsem – životní příběh Anne Frankové“ 

v Muzeu v Městském muzeu a galerii Hořice

Třetí prezentace výstavy se uskutečnila v Hořickém zámku a školní 

skupiny nejen z Hořic, ale z širokého okolí, prováděli studenti ho-

řického osmiletého gymnázia. Výstava byla realizována ve spolupráci 

s Městským muzeem a galerií Hořice.

Účast na mezinárodním semináři pořádaném Muzeem romské kul-

tury a Bayerischer Jugendring v Mnichově a Dachau

Realizace vzdělávacího zarámování hudebního projektu Beze stra-

chu hledět do nebe o Anne Frankové v divadle Strašnice

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: seminář pro 

učitele a učitelky pražských škol

Výstava „Nechte mě být, jaká jsem – životní příběh Anne Frankové“ 

v Informačním centru pro mládež v Českém Krumlově

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: Seminář pro 

žáky ZŠ K Dolům:

Druhý blok vzdělávacího programu v rámci projektu Tváří v tvář his-

torii. Výchova k respektu a toleranci.

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: Seminář pro 

žáky ZŠ Komenského

Druhý blok vzdělávacího programu v rámci projektu Tváří v tvář his-

torii. Výchova k respektu a toleranci.

  datum

25. září:

27. září:

2. října – 1. listopadu :

5. – 8. října:

17. – 19- října:

13. – 15. října 

a 3. – 5. listopadu:

30. října – 4. prosince:

11. listopadu:

6. listopadu:
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akce

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: Seminář pro 

studenty SOŠ Jarov

Čtvrtý blok vzdělávacího programu v rámci projektu Tváří v tvář his-

torii. Výchova k respektu a toleranci, realizovaný ve formě exkurze na 

místo paměti – do areálu bývalého koncentračního tábora v Letech 

u Písku.

Realizace vzdělávacího programu pro Scioškolu z Prahy 4 – Cho-

dova v Jáchymce

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: seminář pro 

učitele a učitelky pražských škol

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci: Seminář pro 

žáky ZŠ Červený Vrch

Druhý blok vzdělávacího programu v rámci projektu Tváří v tvář his-

torii. Výchova k respektu a toleranci.

Studentská konference Identita evropských Romů ve 20. století 

Ve dnech 7. - 9. prosince 2017 se ve Skautském institutu v Praze 

uskutečnila třídenní mezinárodní studentská konference projektu 

„Identita evropských Romů ve 20. století“. Účastníky konference byli 

studenti z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska a jejich 

čeští a slovenští učitelé, celkem 27 studentů a 13 pedagogů.

Den otevřené Jáchymky

13. prosince 2017 se již po páté otevřely dveře Jáchymky, abychom 

přivítali návštěvníky, kteří si chtěli poslechnout odborné přednášky, 

prohlédnout výstavy, navštívit naše knihovny nebo se jen potkat  

u kávy a knížek se svými známými.

  datum

23. listopadu:

29. listopadu:

10. - 12. listopadu 

a 24. - 26. listopadu:

15. listopadu:

7. - 9. prosince:

13. prosince:
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Projekty v roce

 2017 
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Databáze obětí a Terezínské album

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 nacis-

tickým 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 

2017 sdíleli své poznatky a výsledky vlastní badatelské práce, patří náš dík!

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

album s cílem systematicky vyhledávat, digitalizovat a zpřístupňovat autentické dokumenty  

a fotografie 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 oblast-

ním 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. 

V prvním pololetí roku bylo zveřejněno více než 76 000 dokumentů (cca 200 000 skenů)  

digitalizovaných v českých archivech. Data byla zpracována novým způsobem, který přináší 

zrychlení celého publikačního procesu, spojené ovšem také s úskalími nekompletního zpra-

cování (pro uživatele přehledně zpracováno v nově vzniklé nápovědě). Návazným krokem  

v druhém pololetí roku byla kontrola nově importovaných dokumentů a odstranění určité chybo-

vosti, znamenající zvýšení uživatelského komfortu. Cílem bylo rovněž ukázat, jakým způsobem lze 

s dokumenty pracovat, a to na příkladu tří rodin, jejichž rozsáhlé rodinné portréty byly zveřejněny 

v sekci Od čísel k příběhům. 

Nabídka vzdělávacích programů nabízených ITI byla obohacena o nový program pro žáky. Pro-

gram s názvem „Co se to leskne tam na zemi? Stolpersteine – osudy skryté pod kameny“ spo-

juje práci s unikátními materiály digitalizovanými v rámci projektu Terezínské album se zasazením  

v nich skrytých příběhů do veřejného prostoru.

Projekt v roce 2017 finančně podpořil Nadační fond obětem holocaustu.

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

Na projektu pracují: Aneta Plzáková, Eliška Waageová, Simon Bettstein
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Databáze romských obětí holocaustu

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 roce 2016 jsme zahájili rešeršní práci v českých archivech, v roce 2017 pokračovali s výzku-

mem a přepisováním osobních dat do autoritních tabulek nastavených přesně podle struktury 

budoucí databáze. Metodologie budoucí databáze byla zvolena podle doporučení a zkušeností 

rakouské výzkumné instituce Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Byly 

zpracovány také stávající seznamy vězňů koncentračních táborů Lety u Písku a Hodonín u Kun-

štátu sestavené prof. Nečasem tak, aby vyhovovaly potřebám a podobě budoucí databáze.  

V tomto roce byly také intenzivně sbírány a zpracovány archivní materiály, aby bylo možné  

z nich získat data osob a následně je zapracovat do budoucí databáze, kde v nich bude možné 

vyhledávat. Byla také zahájena spolupráce se zástupci Romů a Sintů, kteří poskytují cenné infor-

mace o svých rodinných příslušnících a pro které se zároveň budoucí databáze stává zdrojem 

informací o jejich osudech během druhé světové války.

Na podzim roku jsme zahájili systematickou digitalizaci a zpracování archivního fondu 

„CT Lety“ ve Státním oblastním archivu v Třeboni. 

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

Pavel Baloun, Jiří Smlsal, Aletta Beck a Helena Sadílková. 

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

Informace o projektu: 

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



sTaTIsTIKa náVŠTĚVnosTI holocausT.cZ a daTaBáZe oBĚTí V roce 2017

Návštěvy (celkem)             

Uživatelé (uživatel, který měl na stránkách minimálně jednu návštěvu)

Z toho 86,7 % nových uživatelů

          13,3 % vracejících se uživatelů           

Zobrazení stránek (celkový počet zobrazení stránek 

včetně opakujících se zobrazení)        

  nejnavštěvovanější stránky portálu (počet zobrazení)  

1. Databáze obětí – vyhledávací formulář (česká verze)        

2. Databáze obětí – vyhledávací formulář (anglická verze)         

3. Homepage (česká verze)            

4. Databáze dokumentů – vyhledávací formulář (česká verze)         

5. Databáze obětí – vyhledávací formulář (německá verze)                      

6. Databáze dokumentů – vyhledávací formulář (anglická verze)         

7. Homepage (anglická verze) 

8. Databáze obětí (2. strana) 

9. Dějiny – rozcestník sekce (česká verze) 

10. Koncentrační tábory a ghetta – Osvětim 

  celkový přehled návštěv podle zemí 

1. Česká republika 

2. Spojené státy 

3. Německo 

4. Slovensko 

5. Velká Británie 

6. Rakousko 

7. Kanada 

8. Izrael 

9. Austrálie 

10. Holandsko 
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Holocaust.cz

254 977

173 775

1 722 388

241 716

65 477

47 559

26 361

25 158

11 678

9 664

9 009

8 945

7 611

85 733

25 924

16 538

7 385

5 681

2 766

2 550

2 434

2 379

1 998

www.holocaust.cz



Projekt Výchova k respektu a toleranci 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 respekt ve vztazích většinové společnosti a jednotlivých národnostních, 

etnických či náboženských menšin.

Základním cílem a smyslem realizace projektu je rozvoj sociální soudržnosti, pochopení a res-

pektu k sociokulturní rozmanitosti, posílení tolerance vůči jiným kulturám a snižování škodlivých 

předsudků ve společnosti. 

Tento základní cíl naplňuje projekt realizací konkrétního cíle, jímž je posílení sociálních a ob-

čanských kompetencí konkrétní skupiny žáků pražských škol (v celkovém počtu min. 140 

osob) a dále rozvinutí potřebných znalostí a dovedností konkrétní skupiny pedagogů (120 

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

tomu, že je plánována podpora klíčových pedagogů z velkého počtu spolupracujících základ-

ních a středních škol, bude mít realizace projektu široký dopad (proinkluzivita se zvýší u cca 80 

vzdělávacích institucí). 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.
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Tváří v tvář historii. 
Výchova k respektu a toleranci
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Na vzdělávacím kurzu si pedagogové vyzkouší, jak takovou výuku vést prostřednictvím kritic- 

kého 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 

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

Pro žáky, studenty a pedagogy základních a středních škol v Praze nabízíme tyto kurzy zcela 

zdarma.

Web projektu: www.vychovakrespektu.cz

Na projektu pracují: Tereza Štěpková, Eliška Waageová, Marie Smutná, Dana Gabaľová, 

Roman Anýž a Peter Sokol
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Výstava, katalog a web „Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice” vůbec 

poprvé poukazují na fakt, že se nucená práce nevztahuje jen na území Třetí říše, ale také na území 

československého pohraničí a Protektorátu Čechy a Morava. 

VÝsTaVa
Putovní výstavu s názvem „Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice“ 

připravil Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s organizacemi Živá paměť, Antikomplex  

a Památník Flossenbürg. Autorem výstavy a celého konceptu projektu je německý historik Alfons 

Adam (Institut Terezínské iniciativy), na textech se dále podíleli Viola Jakschová (Živá paměť), Te-

rezie Vávrová (Antikomplex) a Ivan Rous (Severočeské muzeum v Liberci). 

KaTaloG
Výstava i stejnojmenný katalog, který byl vydán u příležitosti české vernisáže výstavy v Praze  

v dubnu 2016, jsou psány dvojjazyčně – česky a německy. Otevírá se tak možnost výstavu 

představit i v německy hovořících zemích – světovou premiéru měla v bavorském Flossenbürgu. 

Ztracená paměť? Místa nacistické nucené 
práce v České republice



WeBoVé sTránKy
Součástí celého konceptu výstavy jsou i webové stránky s multimediálním obsahem – zájemci 

zde najdou vedle fotografií současné podoby míst, jak je pro projekt zdokumentoval fotograf 

Ondřej Bouška, také rozhovory a vzpomínky pamětníků, kteří se stali obětmi systému nacistické 

nucené práce. 

VZdĚláVání
Výstava nemá pouze informativní charakter, ale je doplněna i o vzdělávací rovinu – k výstavě jsou 

připraveny metodické materiály a pracovní list. Autory metodických materiálů jsou lektoři Institutu 

TI Peter Sokol a Marie Smutná.

PuToVání
Výstava je putovní a variabilní – systém malířských stojanů, na které se umísťují výstavní panely, 

nabízí nepřeberné množství možností architektonického řešení expozice. Nicméně minimální 

prostor pro instalaci výstavy je 80 m2 nebo chodba o délce 50 m. Výstava je určena pro vnitřní 

expozici. Výstava je k zapůjčení zdarma, transport si zájemce o výstavu zajišťuje sám. 

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

Na projektu pracují: Marie Smutná a Eliška Waageová
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Ve 13 městech a obcích České republiky se v pondělí 24. dubna 2017 konal 12. ročník připomínkové 

akce Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - JOM HA-ŠOA. Vedle již tradičních měst, jakými jsou 

Praha, Brno, Olomouc, Liberec, Sušice, Kolín, Kutná Hora, Plzeň, Havlíčkův Brod a Blatná, se le-

tos ke čtení připojilo i Ústí nad Labem, Kosova Hora a Klatovy. Celorepublikovou záštitu nad akcí 

převzal ministr kultury, pan Daniel Herman.

od čísel ke jménům - od jmen k příběhům

Tématem 13. ročníku bylo hledání a nalézání informací o jednotlivých obětech holocaustu. 

Informační materiál seznámil účastníky akce s nejzajímavějšími databázemi, ve kterých je možno 

hledat další údaje o konkrétních lidech, jimž se rasové pronásledování za druhé světové války stalo 

osudným. Účastníci měli možnost nahlédnout do pamětních knih obětí holocaustu. Zároveň byla 

představena nově vznikající databáze obětí romského holocaustu. Na akci se sešla pestrá škála lidí 

– pamětníků, příbuzných zavražděných, představitelů kulturního a politického života, ale hlavně 

mladých lidí, žáků a studentů, prostě všech, jimž nejsou tragické události minulosti lhostejné.

Informace o akci: http://www.terezinstudies.cz/projects/jom-ha-soa.html

Na projektu pracují: Eliška Waageová, Tereza Štěpková, Marie Smutná, Dana Gabaľová, Aneta 

Plzáková

Veřejné čtení jmen obětí 
holocaustu - Jom ha-šoa
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V roce 2017 převzal Institut Terezínské iniciativy českou verzi nové putovní vzdělávací výstavy  

o Anne Frankové, kterou vytvořil Anne Frank House v Amsterodamu a která vypráví příběh Anne 

Frankové, její rodiny i dalších ukrývaných v zadním traktu domu v Amsterodamu, vše v kontextu 

nacistické politiky a druhé světové války. Druhou část výstavy tvoří příběhy současných mladých 

lidí, kteří se ve svých životech setkávají z různých důvodů s předsudky a diskriminací. 

Záměrem Anne Frank House je věnovat se odkazu Anne v dnešním světě a poukazovat na to, 

že ani 70 let po skončení druhé světové války nevymizely předsudky a důvody vylučování ze 

společnosti, ale zároveň naznačovat cestu, jakým způsobem s tím můžeme naložit my sami.

K výstavě je možné si objednat doprovodné programy pro školy, zejména seminář pro žáky, kteří 

budou následně pracovat jako průvodci výstavou, což je forma tzv. vrstevnického vyučování  

(peer education). K dispozici je také komiksový životopis – Anne Franková a metodické materiály  

k němu, dokumentární film „Krátký život Anny Frankové“, internetová čítanka Téma: Anna Franková 

a ve spolupráci s nakladatelstvím Triáda další publikace, které nabízíme formou komisního prodeje.

Výstava je zapůjčována bezplatně, odvoz a instalaci si zařizuje vypůjčitel na vlastní náklady. 

Více informací: http://www.terezinstudies.cz/events/anne_frank_putovni_vystava.html

Na projektu pracují: Marie Smutná, Dana Gabaľová

Nechte mě být, jaká jsem – životní příběh 
Anne Frankové
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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, vézt 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 byla prezentována na slavnostní vernisáži 15. března 2017 na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Informace o projektu: 

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

Na projektu pracují: Marie Smutná, Tereza Štěpková

Školákem ve válečných letech
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Identita evropských Romů ve 20. století

Cílem projektu je zahájit veřejnou diskusi o vztazích mezi většinou a menšinami, hlavně Romy 

ve střední Evropě.

Tuto diskuzi otevíráme na třech úrovních – spojením mezinárodní skupiny odborníků (kon-

ference), pořádáním seminářů pro pedagogy (sdílení osvědčených postupů, učením nových 

přístupů) a otvíráním těchto otázek s mládeží z většinové a romské komunity (mezinárodní 

semináře a setkání mládeže).

Akce projektu v roce 2017:

Mezinárodní konference Identita evropských Romů ve 20. století ve světle dokumentace 

obětí holocaustu / Praha, 11. – 13. května 2017

Letní škola Identita evropských Romů ve 20. století / Brno, 20. – 22. srpna 2017

Mezinárodní studentská konference Identita evropských Romů ve 20. století / Praha,  

7. - 9. prosince 2017

Více informací v Kalendáři akcí (viz výše)

Domníváme se, že propojení těchto úrovní a skupin lidí může vytvořit širokou síť, která přivede 

veřejnou diskusi do zúčastněných zemí.

Projektové aktivity jsou propojeny s projektem Databáze romských obětí holocaustu, která 

představuje první etapu výzkumu a dokumentace s využitím know-how Databáze obětí holo-



caustu. Účastníci odborných konferencí jsou vysoce respektovanými zástupci z následujících 

oblastí: akademici, muzea, dokumentační archivy, romské organizace, zástupci romské ko-

munity včetně druhé generace obětí genocidy Romů atd. Jsme přesvědčeni, že je zapotřebí 

pracovat na příslušné dokumentaci a výzkumu romské genocidy ve střední Evropě s ohle-

dem na potřeby Romů, zapojit mladé Romy do diskuse a přispět ke snižování nesnášenlivosti  

a předsudků v současné společnosti.

Na projektu pracují: Tereza Štěpková, Marie Smutná, Aletta Beck, Michal Schuster, Aneta 

Plzáková, Eliška Waageová
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Služby

Knihovna

Od roku 1995 provozuje Institut Terezínské iniciativy odbornou knihovnu zaměřenou zejména 

na téma pronásledování a vyvraždění českých a evropských Židů a Romů a dějiny druhé světové 

války obecně, dějiny židovských komunit, problematiku antisemitismu a rasismu a vzdělávání  

o holocaustu a proti projevům rasové netolerance. Čtenářům nabízíme více než 6 500 svazků 

převážně odborných publikací se zaměřením na obtížně dostupnou zahraniční literaturu v ostat-

ních knihovnách. 

Naším dlouhodobým cílem je zkvalitnit poskytované služby a knihovnu co nejvíce otevřít 

uživatelům. Od roku 2013 knihovna postupně prochází rozsáhlou reorganizací, která obnáší mj. 

úpravu prostor, obsahové revize knihovního fondu a jeho uspořádání a v neposlední řadě propo-

jení informací o námi držených publikacích se Souborným katalogem ČR. 

Nejvýznamnějším krokem z hlediska otevření knihovny uživatelům je spuštění nového online  

knihovního katalogu. Katalog v současné době pokrývá cca 80 % publikací, které se v naší knihovně 

nacházejí, a je stále doplňován o nové záznamy. 

Do dlouho připravovaného projektu se rozhodla zapojit rovněž knihovna Židovské obce v Praze, 

jejíž záznamy jsou do katalogu postupně přidávány. Již brzy budou záznamy všech publikací, 

které si u nás v Jáchymce můžete vypůjčit, dostupné z jednoho místa. 

Díky zapojení do společného katalogu knihoven využívajících knihovní software Evergreen je náš 

katalog dostupný ze subdomény zaštiťujícího pražského JABOKu (Vyšší odborná škola sociálně 

pedagogická a teologická) – https://jachymka.jabok.cuni.cz. Knihovně JABOK a její vedoucí paní 

Evě Cerniňákové patří náš velký dík za možnost připojit se ke společnému projektu a veškerou 

pomoc. 

Případné dotazy ohledně provozu katalogu směřujte na aneta.plzakova@terezinstudies.cz.

Další informace o knihovně: http://www.terezinstudies.cz/library
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rešeršní služby

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

2017 jsme zodpověděli 218 individuálních dotazů týkajících se především Databáze obětí holo-

caustu a projektu Terezínské album. 

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

V roce 2017 pokračovala spolupráce na projektu nucené migrace Židů v Protektorátu Čechy  

a Morava, započatá v roce 2016. Pro projekt vedený historikem Benjaminem Frommerem, Ph.D. 

působícím na americké Northwestern University jsme zajistili digitalizaci pobytové evidence pro 

města Uherský Brod a Beroun a zároveň pokračovali ve vytěžování dat z dokumentů uložených  

v našem digitálním archivu.

Další informace o poskytovaných rešeršních službách na 

http://www.terezinstudies.cz/institute/cenik-sluzeb.html
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Plány na příští období

Rozvíjet a doplňovat Databázi obětí o nové a zpřesňující údaje, o unikátní archivní materiály, 

rozšiřovat její záběr a aktualizovat její prostředí pro lepší práci uživatelů. 

Analyzovat a vysvětlovat shromážděné archivní materiály, aby se dosud neprobádaná „bílá místa“ 

historie holocaustu dostala do obecného povědomí lidí. 

Doplňovat a rozvíjet obsah portálu holocaust.cz, zohledňovat společensky důležitá témata a při-

nášet uživatelům nosné příběhy z dějin vztahů většiny a menšin.

Šířit povědomí o historii školy v Jáchymově ulici a pracovat s jejím příběhem v rámci vzdělávacích 

a kulturních akcí.

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

Rozšířit připomínkovou akci Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa do dalších míst 

České republiky a motivovat tak místní iniciativy k aktivnímu připomínání našich společných dějin.

Prezentovat putovní vzdělávací výstavu „Nechte mě být, jaká jsem – životní příběh Anne Frankové“ 

v dalších místech a proškolit žáky a studenty z daných míst, aby výstavou prováděli své vrstevníky, 

ale i učitele, příbuzné, veřejnost.

Uspořádat a realizovat akce projektu Identita evropských Romů ve 20. století: 

Setkání mládeže Identita evropských Romů ve 20. století ve světle dokumentace obětí holo-

caustu v Německu 

Mezinárodní konferenci Identita evropských Romů ve 20. století ve světle dokumentace obětí 

holocaustu v Maďarsku
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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

Správní a dozorčí rada
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Tereza Štěpková

ředitelka

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

nuje činnost Institutu. 

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.

aletta Beck

historička

Vystudovala dějiny na Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu. V bakalářském studiu se sou-

středila na dějiny druhé světové války a obor „srovnávání diktatur“ (tj. Nationalsozialismus  

a stalinismus) se zaměřením na systém táborů v nacistického a stalinistického systému, v magis-

terském studiu se specializovala na dějiny Československa. Od října 2017 pracuje jako výzkumná 

pracovnice v Institutu Terezínské iniciativy. Především spolupracuje na projektu Databáze rom-

ských obětí holocaustu a digitalizuje dokumenty z fondu CT Lety v SOA Třeboň. 

dana Gabaľová

metodička, lektorka

Absolvovala architekturu na STU v Bratislavě, kreativní pedagogiku na DAMU a řadu vzděláva-

cích kurzů. V letech 2000–2007 působila jako lektorka v Židovském muzeu v Praze. Podí-

lela se na projektech Zmizelí sousedé, Stopy totality, Zapomenutý holocaust (holocaust 

Romů), Jáchymka – Židovská škola v Jáchymově ulici. V letech 2005–2016 vedla spolek Asi-

milovaní, kde koordinovala projekty Hrozby extremismu – Příležitosti demokracie. Výchova 

k aktivnímu občanství a Meze svobody. V Institutu Terezínské iniciativy pracuje jako lektorka  

a metodička v projektech Výchova k respektu a toleranci a Nechte mě být, jaká jsem – životní 

příběh Anne Frankové.

 

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 Insti-

tutu.

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 od-

borných publikací, zejména putovní vzdělávací výstavy Neztratit víru v člověka… Protektorát 

očima židovských dětí, 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. Zapomenutá místa nacis-

tické nucené práce ve střední Evropě, Identita evropských Romů ve 20. století a Nechte mě být, 

jaká jsem – životní příběh Anne Frankové.

 

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 a spolupracoval na projektu Jáchymka a Zapomenutá místa nacistické nu-

cené práce ve střední Evropě.

Michal schuster

historik

Absolvent oborů historie a archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  

V letech 2005–2016 pracoval jako kurátor a historik Muzea romské kultury v Brně. Specializuje 

se na dějiny Romů na území bývalého Československa, v této oblasti též příležitostně publikuje  

a přednáší pro odbornou i laickou veřejnost. Jako externí pedagog působí v rámci Kabinetu multi-

kulturní výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V Institutu pracuje především 

na projektu Databáze obětí holocaustu a Terezínské album.

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, Tváří v tvář historii a výzkumu v projektech Jáchymka a dokumentace obětí. Je autorkou textů 

výstavy a katalogu Jáchymka, provádí komentované prohlídky výstavy, spolupracovala na projektu  

Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě. V polovině roku 2016 převzala 

zprávu webu terezinstudies.cz. 

simon Bettstein

dobrovolník (Gedenkdienst, Rakousko)
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Poděkování za spolupráci v roce 2017:

AISIS 
Antikomplex
Gedenkdienst ve Vídni
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ
KZ-Gedenkstätte Dachau
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Lauderovy školy v Praze
Moravský zemský archiv v Brně
Muzeum romské kultury v Brně
Národní archiv v Praze
Památník Terezín
Romea.cz
Státní oblastní archiv v Třeboni
Terezínská iniciativa
ZŠ Boženy Němcové v Přerově 
Židovská obec v Praze

Židovské muzeum v Praze 

Poděkování za finanční podporu:

Bader Philantropies, Inc. 
Česko-německý fond budoucnosti
Evropa pro občany
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy
Město Kolín
Město Kutná Hora
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Židovské obce v Praze
Nadační fond obětem holocaustu 
Německé velvyslanectví v Praze
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Židovská obec v Praze

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/

Institut Terezínské iniciativy podporuje vědecký výzkumu 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 a veřejnost. Organizuje 

každoroční připomínkovou akci Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa.

Prostřednictvím služby givt.cz:

GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vy na-

kupujete a GIVT z Vašeho nákupu zasílá Vámi zvolené organizaci část peněz z útraty. Vy jako 

zákazník neutratíte ani korunu navíc.

Prostřednictvím služby darujme.cz:

Na adrese www.darujme.cz/organizace/284 najdete jednoduchou, rych-

lou a bezpečnou platební bránu, přes kterou nám můžete poslat příspěvek 

na podporu naší činnosti. 

PODPOŘTE PROSÍM NAŠI ČINNOST
Přímo na naše bankovní konto:
Komerční banka a.s., Spálená 51, 110 00 Praha 1
90334011/0100

Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciativy za rok   2017


