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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. zejména historik holocaustu Miroslav Kárný, 

jeho manželka Margita, prof. Felix Kolmer, a další. nadace byla o pět let 

později transformována na obecně prospěšnou společnost.

Institut Terezínské iniciativy podporuje vědecký výzkum různých aspektů příčin, průběhu 

a důsledků holocaustu v moderních dějinách, zejména v kontextu 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 a kurzy pro učitele a žáky českých škol i pro veřejnost. Orga-

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

A protože víme, kde sídlíme, oživujeme budovu bývalé židovské školy v Jáchymově ulici  

v Praze.

 

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?

Zkoumáme – odborným výzkumem a dokumentací osudů obětí holocaustu přispívá-

me k rozvoji bádání o dějinách českých zemí.

Připomínáme – důstojně zachováváme památku obětí nacistického rasového pronásle-

dování a páchaného bezpráví, pečujeme o jejich dokumentaci a aktivní připomínání.

Vzděláváme – širokou veřejnost, zejména pedagogy a mladé lidi vzděláváme v oblas-

ti lidských práv prostřednictvím příkladů a příběhů z historie holocaustu a 20. století. 

Přispíváme tak k jejich výchově v tolerantní a zodpovědné lidi orientující se v současné 

společnosti.
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Úvodní slovo ředitelky 

Institut Terezínské iniciativy byl založen proto, aby se staral o podporu výzkumu a důstojnou připomínku 

nacistického rasového pronásledování Židů během druhé světové války. Jeho cílem bylo zaplnit bílá 

místa ve výzkumu o dějinách Terezína a osudech vězňů tohoto koncentračního tábora. Společně  

s lidmi, kteří tuto tragédii prožili osobně, začal předávat odkaz holocaustu mladým generacím a široké 

veřejnosti.

Z tohoto odkazu vycházíme a po dvaceti letech praxe vidíme, že není možné oddělit odborný výzkum, 

důstojnou připomínku obětí a pietu od vzdělávání budoucích generací. Bez zpětné vazby získané z in-

terakce s veřejností, mládeží a pedagogy, bychom reagovali na vývoj společnosti mnohem hůře, než  

s takto získanými zkušenostmi.  Bez relevantních podkladů získaných systematickou dokumentací a je-

jich odbornou analýzou nemůžeme vzdělávat a šířit kvalitní informace. Bez setkání s autentickými svědky 

událostí nebo traumatu holocaustu a bez prožitku piety na místech paměti nemůžeme zprostředkovat 

úctu k obětem. Jedno bez druhého se stává vyprázdněným a plochým. 

Dokumentace obětí šoa, výzkum jejich osudů a publikování těchto materiálů na portálu holocaust.cz 

zůstává ústředním bodem naší činnosti (viz aktivity dále). Podobně jako například muzeum holocaustu 

ve Washingtonu nebo International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA, dřívější Task Force for In-

ternational Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research), i my považujeme – při 

jednoznačném uznání specifik genocidy Židů za druhé světové války – za nezbytné v rámci výzkumu  

a vzdělávání komparovat šoa s ostatními genocidami a projevy rasismu. Pouze díky zkušenostem, které 

získáváme při dokumentaci obětí šoa, můžeme přispět k výzkumu a důstojnému připomínání romských 

obětí, a tím k uznání nacistického rasového pronásledování Romů jako bezpráví postaveného na stej-

ných ideologických základech jako systematické úsilí o vyvraždění Židů. Jsme přesvědčeni o tom, že 

pokud chceme poselství přeživších předávat dalším generacím proto, aby se již nikdy holocaust neopa-

koval, musí být události holocaustu vztažitelné k ostatním projevům rasismu a genocidám a otevřené 

různým perspektivám, komparacím a kontextualizacím. 

Při celoročním hodnocení práce Institutu ráda a s potěšením děkuji především pracovnímu týmu. Lidem, 

kteří jsou ochotni nést rizika práce v neziskové organizaci, pracovat na svých úkolech s nasazením, pro-

fesionalitou i úctou, kterou naše neradostné téma vyžaduje. Zároveň si vážím jejich ochoty diskutovat, 

naslouchat druhému a být vstřícný k otevírání nových pohledů na zdánlivě jasné věci.

Stejně tak děkuji členům správní a dozorčí rady, kteří v loňském roce ukončili své působení v radách, 

paní Evě Lorencové, paní docentce Zlatici Zudové-Leškové, panu inženýrovi Zdeňku Pošustovi za jejich 

podporu v minulých letech. Novým členům děkuji za ochotu se naší práce zúčastnit, konzultovat ji a dis-

kutovat o ní. Chci poděkovat také všem, kteří s námi v roce 2018 spolupracovali na projektech i menších 

aktivitách. Setkávání s Vámi všemi bylo a je pro nás vždy obohacením! 

V neposlední řadě si dovoluji poděkovat Židovské obci v Praze za poskytování prostor pro naše kanceláře 

a knihovnu v budově bývalé židovské školy v Jáchymově ulici.

Tereza Štěpková
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Slovo člena správní rady 
Karla Schimmerlinga 

Můj otec Hanuš Schimmerling byl jedním ze zakladatelů Terezínské iniciativy v roce 1990 a od února 

1990 do své smrti v roce 1999 jejím předsedou. Jak o něm napsal Miroslav Kárný v nekrologu pub-

likovaném v časopise Roš Chodeš v červnu 1999: „Nepatřil k pasivním obětem: byl jedním z předních 

organizátorů terezínského odboje a už tehdy se vyznačoval tím, čím v celém svém životě – zásadovostí 

spojenou s tolerancí, která pomáhala stmelovat lidi různého přesvědčení, schopností nežít jen ke dni, ale 

přemýšlet o blízkých i dalekých perspektivách.“ 

Jeho zásadovost v tom, že máme k ostatním přistupovat s respektem a snažit se lidi spojovat, místo 

toho, abychom se rozdělovali na MY a ONI, si pamatuji ze svého dětství i dospělosti. V Brně, kde jsem 

se narodil a strávil dětství, jsme se několikrát stěhovali a pamatuji si, že v jednom bydlišti moji rodiče 

shromažďovali oblečení, které dávali rodinám chudších sousedů, často Romů. 

Pro mě jako člena správní rady je práce Institutu Terezínské iniciativy důležitá, profesionální a přínosná 

a souhlasím s tím, že výzkum, dokumentaci obětí a vzdělávání pojímá šířeji. Pro mě je samozřejmě 

důležitá paměť šoa a úcta k jeho obětem, protože se přímo dotýká mojí rodiny. A věřím, že stejnou 

možnost důstojné připomínky a uznání obětí bezpráví má mít každý, jehož rodiny se to dotýká.

Karel Schimmerling, člen správní rady
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Kalendář akcí v roce 2018 
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Výstava „Nechte mě být, jaká 

jsem. Životní příběh Anne 

Frankové” na šluknovském 

zámku 

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci 

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci 

Oslava 89. narozenin 

Tomana Broda

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci 

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci 

Výstava „Nucená práce? 

Zapomenutá místa nacistické 

nucené práce v ČR“ v Českém 

centru v Mnichově 

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci 

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci 

Co se to leskne tam na zemi? 

Stolpersteine – osudy skryté 

pod kameny 

Účast na konferenci 1. interna-

tional Memorial Archives Tutorial 

v Památníku Flossenbürg 

4. ledna - 2. dubna

5. ledna 

12. ledna 

17. ledna

 

19. – 21. ledna 

a 23. – 25. února

24. ledna 

28. ledna – 2. února

29. ledna 

30. ledna

30. ledna  

  

7. - 8. února  

Kalendář akcí v roce 2018

  datum    akce                                               Komentář

Ve spolupráci s Městem Šluknov

2. díl programu pro žáky na Hudební 

škole a gymnáziu hl. m. Prahy

2. díl programu pro žáky na ZŠ Slivenec

Cyklus seminářů Tváří v tvář historii. 

Výchova k respektu a toleranci 

pokračoval i v roce 2018 dalšími 

semináři pro pedagogy z pražských škol

3. díl programu pro žáky 

na ZŠ Komenského

Výstava byla v Českém centru 

v Mnichově zahájena za účasti Alfonse 

Adama a pamětníka Ernsta Kukuly

5. díl programu pro studenty SOŠ Jarov

2. díl programu pro žáky na ZŠ Radotín

Seminář pro studenty SOŠ Dušní
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Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci 

 

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci 

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci

Přednáška Marie Smutné „Šoa/ho-

locaust – co k němu vedlo 

a řešíme jeho následky ještě dnes?”

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci

Základní škola z Broumova 

se přijela učit do Jáchymky

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci – exkurze 

do Terezína

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci 

15. února

17. - 20. února

23. února  

 

2. – 4. března 

a 23. – 25. března

9. března 

13. března 

14. března 

15. března 

20. března

4. dubna

6. – 8. dubna 

a 27. – 29. dubna

  datum    akce                                               Komentář

3. díl programu pro žáky na ZŠ 

K Dolům

3. díl programu pro žáky na ZŠ Červený 

vrch

V březnu proběhl předposlední díl cyklu 

seminářů, který jsme pro pedagogy 

pražských škol připravili ve spolupráci 

s AISIS

3. díl programu pro žáky na ZŠ Slivenec

V rámci kurzu na Dopravní fakultě 

ČVUT „Technik v dnešní společnosti“

3. díl programu pro žáky na Hudební 

škole a gymnáziu hl. m. Prahy

Žáci této školy absolvovali dva 

vzdělávací semináře přímo v Jáchymce

3. díl programu pro žáky na ZŠ Radotín

Studenti zapojení do tohoto programu 

měli příležitost absolvovat prohlídku 

Terezína, při které se role průvodce ujal 

pan Toman Brod

Začátkem dubna proběhl závěrečný 

seminář pro pedagogy cyklu Tváří v tvář 

historii. Výchova k respektu a toleranci

Mezinárodní setkání mládeže Iden-

tita evropských Romů ve 20. století 

ve světle dokumentace obětí holo-

caustu v Mannheimu a Heidelbergu
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Sněm Terezínské iniciativy

Přednáška Marie Smutné 

a Františka Lacka „Holocaust 

Romů v českých zemích – 

zasunuté téma českých dějin”

Veřejné čtení jmen obětí 

holocaustu – Jom ha-šoa 

Marie Smutná o židovském 

a romském školství v první 

polovině 20. století

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci – exkurze 

do Let u Písku

 

Zahájení tříletého projektu 

Integrace a segregace v prostoru 

města 

Výstava „Nechte mě být, jaká jsem.

Životní příběh Anne Frankové”

v základní škole Dr. E. Beneše 

v Mladé Boleslavi

9. dubna

10. dubna

12. dubna

19. dubna

26. dubna

1. května

1. - 31. května

  datum    akce                                               Komentář

Jako každý rok jsme využili možnosti 

navštívit sněm Terezínské iniciativy

V rámci kurzu na Dopravní fakultě 

ČVUT „Technik v dnešní společnosti“

V 16 městech a obcích České republiky 

se ve čtvrtek 12. dubna 2018 konal 

13. 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, Ústí nad Labem 

a Klatovy, se letos ke čtení nově připojily 

Horažďovice, Lipník nad Bečvou, Mělník, 

Sedlčany a Ústí nad Orlicí.

Přednáška v OVK ŽMP Brno

4. část dlouhodobého kurzu pro žáky 

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu 

a toleranci

Ve spolupráci s Masarykovým ústavem 

a archivem Akademie věd ČR, 

Multikulturním centrem Praha, 

Lauderovými školami v Praze 

a společností Deep vision. Podpořeno 

Technologickou agenturou ČR.

26. května byla výstava přístupná 

veřejnosti a rolí průvodců se chopili 

žáci 9. tříd.



Kalendář aKcí V roce 2018 /  Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciativy 2018 11

Nechte mě být, jaká jsem. Životní 

příběh Anne Frankové 

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci – exkurze 

do Let u Písku

18. archivní čtvrtek na FF MU 

Závěrečná konference projektu 

Identita evropských Romů 

ve 20. století v Budapešti 

Setkání a program pro lektory 

Bejt Terezín v Jáchymce 

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci 

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci 

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci 

Tváří v tvář historii. Výchova

 k respektu a toleranci 

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci 

Tváří v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci 

Nechte mě být, jaká jsem. Životní 

příběh Anne Frankové 

2. května 

a 9. května

10. května

10. května

14. - 16. května 

17. května 

29. května

30. května  

 

 

31. května 

 

11. června 

12. června 

18. června

22. června

  datum    akce                                               Komentář

Seminář pro průvodce výstavou 

ze ZŠ E. Beneše v Mladé Boleslavi

4. část dlouhodobého kurzu pro žáky 

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu 

a toleranci

Na téma romského holocaustu 

přednášel Michal Schuster společně 

s Dušanem Slačkou z Muzea romské 

kultury

4. díl programu pro žáky 

na ZŠ Slivenec

5. díl programu pro žáky na Hudební 

škole a gymnáziu hl. m. Prahy

4. díl programu pro žáky 

na ZŠ K Dolům

5. díl programu pro žáky 

na ZŠ Komenského

5. díl programu pro žáky na ZŠ Radotín

5. díl programu pro žáky 

na ZŠ Červený vrch

Evaluační seminář pro žáky 

na ZŠ E. Beneše v Mladé Boleslavi
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Zahájení projektu Od dokumentů 

k příběhům a k sobě samým. Kurz 

kompetencí pro demokratickou 

kulturu

Pracovní a studijní cesta do 

Památníku a archivu Auschwitz-

Birkenau a účast na pietním aktu 

k památnému Dni holocaustu 

Romů 2. srpna

 

Spolupráce na setkání mládeže 

Dik he na bister  

Zahájení projektu Using personal 

stories as a path to active citizen-

ship

•  Prostřednictvím příběhů 

    k aktivnímu občanství 

Letní škola pro pedagogy v Brně 

a spolupráce na pietním aktu 

v Hodoníně u Kunštátu 

 

Nechte mě být, jaká jsem. Životní 

příběh Anne Frankové 

Výstava Ztracená paměť 

v Českém Krumlově 

Výstava “Nechte mě být, jaká jsem. 

Životní příběh Anne Frankové” 

na ZŠ Londýnská, Praha 2 

Pilotní procházka se studenty 

z Lauderových škol v rámci 

projektu Integrace a segregace 

1. července 

30. června - 3. srpna

30. června  - 3. srpna

1. srpna 

17. - 19. srpna  

 

20. - 21. září

4. - 31. října

31. října – 19. listopadu

11. října 

  datum    akce                                               Komentář

Podpořeno z Operačního programu 

Praha – pól růstu ČR (OPPPR)

Spolupráce s radou pro Romy a Sinti 

v Heidelbergu a organizací ternYpe

V partnerství s Anne Frank House 

v Amsterdamu a Nadáciou Milana 

Šimečku v Bratislavě. Podpořeno 

z programu EU Erasmus+

Seminář pro studenty dvou gymnázií 

v Brně, proškoleni na průvodce 

výstavou

Během října si veřejnost a žáci škol 

mohli výstavu prohlédnout v Českém 

Krumlově, a to díky místnímu Centru 

pro pomoc dětem a mládeži.
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Od dokumentů k příběhům 

a k sobě samým. Kurz kompetencí 

pro demokratickou kulturu 

Seminář pro pedagogické 

pracovníky Výchova k respektu 

a toleranci. Anne Franková: Nechte 

mě být, jaká jsem

Dva semináře pro žáky 

v Českém Krumlově

Účast na konferenci Transnational 

Meets Local - konference Vídeň 

Výstava „Nechte mě být, jaká jsem.

Životní příběh Anne Frankové” 

na ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6

Od dokumentů k příběhům 

a k sobě samým. Kurz kompetencí 

pro demokratickou kulturu 

Setkání odborníků – výzkumníků, 

lektorů a koordinátorů v Anne Frank 

House v Amsterodamu 

Setkání se členy Terezínské 

iniciativy na Hagiboru 

20. - 21. října

2. - 4. listopadu 

6. - 7. listopadu 

19. - 20. listopadu

Od 21. 11. do konce 

roku

24. - 25. listopadu

26. - 29. listopadu

11. prosince 

  datum    akce                                               Komentář

Koncem října jsme zahájili 

dlouhodobý kurz pro pedagogy 

a lektory, který bude ukončen 

v květnu 2019.

V prvním listopadovém víkendu 

proběhl vzdělávací seminář 

v Benešově.

V návaznosti na výstavu Ztracená 

paměť

2. díl vzdělávacího kurzu 

pro učitele z pražských škol
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projekty v roce 2018
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V roce 2018 jsme pracovali na celkem 9 samostatných projektech v rámci všech tří pilířů, na kterých stojí 

naše práce: výzkum, dokumentace a vzdělávání. 

 

projekty realizované v roce 2018

Jednotlivé a dílčí projekty je možné shrnout pod následující hlavní činnosti: 

rozděLení proJeKTů dLe oBSaHU

dokumentace a výzkum

Vzdělávání 

ostatní (akce apod.)

databáze obětí

Terezínské album na holocaust.cz

databáze romských obětí holocaustu

Integrace a segregace v prostoru města 

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa

nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh anne Frankové

Výchova k respektu a toleranci. Tváří v tvář historii 
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databáze obětí holocaustu – 
Terezínské album 

Rozvoj Databáze obětí holocaustu, která navazuje na podklady vytvořené týmem Miroslava Kárného pro 

Terezínské pamětní knihy a doplňuje data jednotlivých obětí holocaustu autentickými osobními doku-

menty a fotografiemi, byl naším stěžejním úkolem i v roce 2018. Databáze byla ve své současné podobě 

zveřejněna na portálu holocaust.cz v roce 2008 a její koncept a strukturu vytvořil Michal Frankl. Data 

o obětech jsou uložena na datovém úložišti Židovského muzea v Praze, které zajišťuje jeho technický 

servis a správu.  

Během uplynulých deseti let jsme se systematicky starali o více než 170 000 záznamů mužů, žen  

a dětí pronásledovaných nacistickým režimem. Průběžně a soustavně doplňujeme nová data, také digi-

talizované dokumenty, které přinášejí cenné informace o předválečných osudech obětí holocaustu,  

a dodáváme fotografie, které navrací obětem tvář.

Podstatnou část z více než 200 000 digitalizovaných dokumentů a 50 000 fotografií zveřejňujeme 

společně s informacemi o obětech holocaustu na vzdělávacím portálu holocaust.cz, který je široce 

využívaný soukromými badateli i výzkumnými institucemi po celém světě – Databáze obětí holocaustu 

na portálu holocaust.cz má měsíčně více než 30 000 unikátních přístupů.

K dotazům, na které uživatelé databáze nedokáží ani s využitím Databáze odpovědět sami, poskytujeme 

trvale e-mailové, telefonické i osobní konzultace. V roce 2018 jsme zodpověděli celkem 219 dotazů, 

kterým jsme věnovali téměř 80 hodin práce.

V rámci rozvoje Databáze obětí jsme se v roce 2018 zaměřili na doplňování informací o rodinných 

vztazích – rodinné vazby, které byly doplněny u více než 10 000 osob, se zobrazují rovněž na portálu 

holocaust.cz a ještě více tak usnadňují badatelskou práci.

Díky paní Miriam Friedman Morris se nám podařilo získat unikátní digitální kolekci portrétů členů pražské 

židovské obce, které zachytil v letech 1940 až 1941 její otec David Friedmann. Společně s 80 portréty  

z dílny Davida Friedmanna bylo zveřejněno také několik fotografií rodiny Friedmannovy. 

Příkladem dalšího možného využití informací a materiálů dlouhodobě shromažďovaných v Databázi 

obětí je projekt Digitální rozšíření Pinkasovy synagogy Židovského muzea v Praze. Na základě požadavku 

a smlouvy o spolupráci z března 2018 jsme muzeu pro tento projekt bezplatně poskytli 140 000 

dokumentů a 25 000 portrétních fotografií obětí holocaustu pocházejících ze tří archivů ČR. Měly by 

se promítat v informačním kiosku v prostoru památníku holocaustu v Pinkasově synagoze a doplnit tak 

jména obětí napsaná na zdech synagogy o další údaje, autentické dokumenty a fotografie.

      Projekt je realizován za podpory nadačního fondu obětem holocaustu.

Na projektu pracují: Aneta Plzáková, Eliška Waageová, Simon Bettstein.

Informace o projektu: http://www.terezinstudies.cz/projects/database.html
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Díky zkušenostem ze systematického shromažďování a zpracovávání dat obětí holocaustu můžeme 

od roku 2016 pracovat také na projektu, jehož cílem je přispět k rozvoji dokumentace romských obětí 

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

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 pronásledování 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 a výzkumnou práci v českých archivech (Národní archiv v Praze, 

Moravský zemský archiv v Brně a Státní oblastní archiv v Třeboni) a v roce 2017 pokračovali s výzkumem 

a přepisováním osobních dat obětí do autoritních tabulek nastavených přesně podle struktury budoucí 

databáze. Roku 2018 byla zahájena druhá fáze projektu. Systematický archivní výzkum byl rozšířen  

o Státní okresní archiv v Břeclavi se sídlem v Mikulově a Archiv Muzea KT Auschwitz-Birkenau v Osvětimi. 

Současně s tím docházelo k selektivní digitalizaci relevantních archivních dokumentů pro interní potřeby 

projektu. Zásadním počinem byla digitalizace celého archivního fondu Cikánský tábor Lety ve Státním 

oblastním archivu v Třeboni, který obsahuje dokumenty z bývalého tzv. kárného pracovního, sběrného  

a cikánského tábora v Letech u Písku. Vedle archivního výzkumu docházelo také k selektivnímu výzkumu 

rodinných historií prostřednictvím svědectví potomků obětí a pozůstalých. Do databázového systému 

Collective Access byly implementovány záznamy o vězních tzv. cikánských táborů v Letech u Písku  

a Hodoníně u Kunštátu, které v minulosti publikoval historik Ctibor Nečas.

      Projekt je realizován za podpory americké nadace Bader Philantropies, Inc.

Na projektu pracují: Tereza Štěpková, koordinace projektu; Aneta Plzáková, správa databázového 

systému; historický výzkum: Michal Schuster, Aletta Beck, Jiří Smlsal; Eliška Waageová, archivní 

rešerše, historický výzkum; přepis dat: František Lacko, Růžena Ďorďová. Jako externí výzkumníci 

a konzultanti s týmem spolupracují Helena Sadílková, Pavel Baloun, Jan Hauer, pracovníci Muzea 

romské kultury – Dušan Slačka a Anna Vrtálková, Čeněk Růžička, Rudolf Murka a Petr Lhotka.

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

databáze romských obětí 
holocaustu
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Je vzdělávací portál zaměřující se na dějiny holocaustu v českých zemích v celoevropském kontextu. 

Byl spuštěn v roce 2001 a od té doby ho ITI udržuje a spravuje tak, aby poskytoval informace a materiály 

týkající se holocaustu na vysoké odborné úrovni a zároveň srozumitelné široké veřejnosti. Správa inter-

netového portálu obsahujícího na 3500 stran textů a cca 125 000 záznamů obětí holocaustu, 140 000 

digitalizovaných dokumentů a 30 000 portrétních fotografií je náročná jak finančně, tak personálně. Na 

portálu jsou publikovány články a nejrůznější materiály, které vycházejí z konceptu zakladatele portálu 

Michala Frankla: texty jsou srozumitelné a zároveň odborné, poskytují ověřená a relevantní data a infor-

mace, doplněná zdroji a dokumenty. Texty jsou psány tak, aby široké veřejnosti poskytly (texty) základ-

ní informace o tématech, která zpracovávají, a zároveň relevantní informace o zdrojích pro badatele  

a odborníky. 

www.holocaust.cz

Holocaust.cz

STaTISTIKa náVŠTĚVnoSTI HolocaUST.cZ a daTaBáZe oBĚTí V roce 2018 

Návštěvy celkem         

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

Z toho 88,7 % nových uživatelů

             11,3 % 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 obětí – vyhledávací formulář (německá verze)               

5. The persecution of German Jews After the Nazi Seizure of Power               

6. Koncentrační tábory a ghetta – Osvětim (anglická verze)               

7. Databáze dokumentů – vyhledávací formulář (česká verze)                

8. Die NS-Ideologie                     

9. Koncentrační tábory a ghetta – Treblinka (anglická verze)                

10. The start of the mass murder                  

597 320

445 137

2 700 374

291 624

107 932

61 757

50 980

42 979

31 957

28 176

27 055

23 235

23 009



               

  celkový přehled návštěv podle zemí 

Česká republika        

Spojené státy americké       

Německo        

Velká Británie         

Austrálie         

Kanada          

Slovensko          

Rakousko          

Indie          

Švýcarsko         

Zdroj: Google Analytics
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129 567

120 034

52 664

25 589

16 246

13 148

12 266

7 905

6 123

4 673

Vedle řady dílčích úprav a aktualizací byly na portálu v roce 2018 zveřejněny tyto články 

(řazeno chronologicky):

1. Aletta Beck, Pavel Baloun: Auschwitz nebyl koncentrační tábor

2. Daborah Lipstadt, profesorka moderních židovských dějin a holocaustu, Univerzita Emory: 

    Co je popírání holocaustu?

3. Eliška Waageová: Evžen Mirský, umělec s nůžkami

4. Miriam Friedman Morris: David Friedmann: portréty členů pražské židovské obce, 1940-1941. 

    Ztracená a nalezená umělecká díla z doby nacistické okupace v Praze

5. Miriam Friedman Morris: David Friedmann: portraits of the prague jewish community, 1940-1941.

    Lost and found artworks from the time of the nazi occupation in Prague, Czechoslovakia

6. Eliška Waageová: Foto Kino Wachtl. Obchodník s fotografickými přístroji

      Na provoz portálu holocaust.cz přispívá nadační fond obětem holocuastu



ProjeKT y V roce 2018 /  Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciativy 201820

V roce 2018 byl Technologickou agenturou České republiky v rámci programu na podporu aplikovaného 

společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA podpořen tříletý 

projekt Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní we-

bové aplikace.

Institut Terezínské iniciativy je řešitelem projektu a spolupracuje na něm s Masarykovým ústavem a ar-

chivem Akademie věd České republiky, Multikulturním centrem Praha a společností Deep Vision. Na 

testování se podílí také studenti pražských Lauderových škol. 

Cílem nově vznikající mobilní aplikace je promítnout osudy obětí holocaustu do autentických míst  

dnešní Prahy. S využitím dat a autentických dokumentů a fotografií v Databázi obětí holocaustu, kterou 

Institut Terezínské iniciativy rozvíjí, navrátí aplikace jejich osudy i tváře do míst, kde tito lidé žili své kaž-

dodenní životy – a na základě aktuální polohy tyto informace zpřístupní uživatelům.

Vznikající aplikace má široký potenciál využití nejen jednotlivci, ale také školními skupinami. Aby byl 

vzdělávací potenciál aplikace plně využit, spolupracujeme na jejím vývoji se studenty Lauderových škol. 

V říjnu jsme společně se třídou studentů paní učitelky Ireny Polákové procházeli místa v okolí Jáchymky 

s využitím kamenů připomínajících zdejší obyvatele zavražděné během holocaustu – Stolpersteine –  

a také materiálů z Databáze obětí a holocaust.cz. Bohatá zkušenost studentů s mobilními aplikacemi je 

pro vývoj naší aplikace velice důležitá a přínosná. 

Mobilní aplikace bude pro uživatele dostupná v dubnu roku 2021. 

      Projekt je realizován za podpory Technologické agentury České republiky.

Na projektu pracují: Aneta Plzáková, Tereza Štěpková

Informace o projektu: 

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

Integrace a segregace 
v prostoru města 
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V 16 městech a obcích České republiky se ve čtvrtek 12. dubna 2018 konal 13. 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, Ústí nad Labem a Klatovy, se letos 

ke čtení nově připojila města Horažďovice, Lipník nad Bečvou, Mělník, Sedlčany a Ústí nad Orlicí.

Jádrem akce je maraton čtení jmen jednotlivých žen, mužů a dětí, kteří byli kvůli svému přisouzenému 

židovskému nebo romskému původu pronásledováni, perzekvováni a zavražděni během druhé světové 

války. Cílem akce je přizvat všechny obyvatele České republiky k aktivnímu uctění památky obětí holo-

caustu. Na akci se opět sešli zástupci přeživších, mladých lidí a studentů, široké veřejnosti i představitelé 

českého kulturního a politického života.

Tématem 13. ročníku byla místa paměti a na vytváření obsahu informační brožury se podílely orga-

nizace, které se do pořádání celostátní akce Veřejného čtení zapojily. Představily své aktivity, kterými 

připomínají oběti holocaustu ve svých městech. 

      Projekt je realizován za podpory nadačního fondu obětem holocaustu.

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

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

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - 
Jom ha-šoa
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Vzdělávací projekt pro pedagogy a žáky

Projekt Tváří v tvář historii. 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 fungo-

vala či nefungovala tolerance a respekt ve vztazích většinové společnosti a jednotlivých národnostních, 

etnických či náboženských menšin. Základním cílem a smyslem projektu je rozvoj sociální soudržnosti, 

pochopení a respektu k sociokulturní rozmanitosti, posílení tolerance vůči jiným kulturám a snižování 

škodlivých předsudků ve společnosti. 

Vzdělávací projekt začal v roce 2016 a pokračoval i v roce 2018. Skládá se ze dvou programů - první 

je určen pedagogickým pracovníkům z pražských škol a druhý žákům a studentům pražských škol, 

základních, středních i odborných. V letošním roce proběhly 3 dvou-víkendové semináře pro pedagogy, 

kterých se zúčastnilo celkem 39 účastníků, kteří se přidali k úspěšným absolventům z roku 2017. Celkem 

tedy projektem prošlo 108 pedagogů z 27 pražských základních a středních škol.

Kurz pro žáky a studenty proběhl na 7 pražských školách a celkem programem prošlo v letech 2017  

a 2018 156 žáků a studentů. Zapojily se tyto školy: Střední odborná škola Jarov, ZŠ a MŠ K Dolům, ZŠ  

a MŠ Červený Vrch, ZŠ a MŠ J. A. Komenského, ZŠ a MŠ Praha Slivenec, ZŠ Praha Radotín a Gymnázium 

a hudební škola hl. m. Prahy.

Tváří v tvář historii. Výchova k respektu 
a toleranci. 
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V projektu jsme vytvořili 3 nové metodiky, které jsou dostupné zdarma na webu projektu: 

www.vychovakrespektu.cz 

Projekt byl realizován ve spolupráci s AISIS, z. ú. 

      Projekt Tváří v tvář historii. Výchova k respektu a toleranci je spolufinancován z evropského 

sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy.

Na projektu pracují: Dana Gabaľová, Marie Smutná, Peter Sokol, Roman Anýž, Eliška Waageová, 

Tereza Štěpková.

Informace o projektu: www.vychovakrespektu.cz 
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Putovní vzdělávací výstava

Česká verze nové vzdělávací výstavy o Anne Frankové (v ČR od roku 2016), kterou zhotovil Anne Frank 

House v Amsterodamu, vypráví příběh Anne Frankové, její rodiny i dalších ukrývaných v zadním trak-

tu domu v Amsterodamu, vše v kontextu nacistické politiky a druhé světové války. Důležitou součást 

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 můžeme s tím, co se nám nelíbí, naložit my sami.

S výstavou pracujeme formou vrstevnického vzdělávání, proškolujeme ve dvoudenním semináři prů-

vodce z řad žáků a studentů, kteří následně výstavou provádějí.

Výstava byla v roce 2018 instalována na pěti místech: ve Šluknovském zámku, na ZŠ E. Beneše v Mladé 

Boleslavi, v brněnské pobočce Židovského muzea v Praze, na ZŠ Londýnská v Praze 2 a na ZŠ a MŠ 

Červený Vrch v Praze 6.

Formou vrstevnického vyučování bylo výstavou provedeno 853 žáků. V Brně proběhla výstava v pros-

torách OVK ŽMP, kde výstavou prováděli studenti dvou brněnských gymnázií, a kromě jejich spolužáků 

se programů k výstavě vedených lektorkami OVK zúčastnili žáci dalších 13 škol z Brna a okolí, celkem 

jich bylo 400.

Ve Šluknově výstavu navštívilo 141 žáků ze základní školy Jindřicha Vohradského ze Šluknova a 250 

dospělých. Na ZŠ a MŠ Červený Vrch v Praze výstavu shlédlo více než 350 žáků. To je celkem víc než 

1800 nepřímých beneficientů z řad žáků a dalších nejméně 250 dospělých návštěvníků.

Ze zpětných vazeb průvodců: 

•   Jak vás ovlivnily zkušenosti z projektu (můžete popsat i konkrétní příklad/y):

Připadám si mnohem informovanější o tom, jak to tehdy mohlo vypadat a vzhledem k tomu, že je to stále disku-

tované téma, tak ráda doplňuji vědomosti nebo se snažím osvětlit situaci i jiným.

•  Nad čím budete dál přemýšlet? Inspiroval vás projekt k další aktivitě?

Určitě si tuto zkušenost už navždy zapamatuji a rozhodně bych to ráda někdy zopakovala.

Rozhodně se teď zapojuji do více projektů a také více chápu některé kontexty. Možná si i v budoucnosti přečtu Annin 

deník nebo jinou válečně tematizovanou knihu – tento žánr pro mne není atraktivní, ale tato zkušenost mě nutí nad 

tím přemýšlet.

nechte mě být, jaká jsem. 
Životní příběh anne Frankové
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Rozhodně! Skoro jsem přestal číst beletrii, vystřídali ji knihy o historii a filozofii. Myšlenky jsou jako lidé, je potřeba na 

ně neustále a bez milosti útočit. Žádná není nedotknutelná. Jen dobré tohle snažení přečkají.

Budu přemýšlet celkově o problematice lidské společnosti (proč někoho vylučujeme).

Dva semináře pro pedagogy se věnovaly historické paměti – státní diskriminaci vůči Židům a Romům, 

předsudkům a diskriminaci v současnosti a vlastním postojům účastníků. Seminářů se účastnilo celkem 

35 účastníků, z toho 29 pedagogů a 6 lektorů.

17. - 19. srpna 2018 jsme realizovali Letní školu pro pedagogy ve spolupráci s Muzeem Romské kultury  

v Brně. Část semináře probíhala přímo ve výstavních prostorách muzea, část pracovala s tématem 

paměti, vzpomínek a příběhů. Zúčastnilo se jí 11 pedagogů působících přímo na školách, 6 lektorů 

pracujících s žáky a pedagogy. Aktivity Institutu Terezínské iniciativy vedli Marie Smutná, Dana Gabaľová, 

Tereza Štěpková, Aletta Beck a Michal Schuster.

K výstavě vznikly a byly ověřeny metodické materiály, pracovní listy a průvodcovské metodiky, které 

budeme využívat v dalších letech.

      Projekt byl v roce 2018 realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

nadačního fondu obětem holocaustu, Velvyslanectví Spojených států amerických v Čr, erasmus+.

Na projektu pracují: Marie Smutná, Dana Gabaľová, Peter Sokol, Roman Anýž, Tereza Štěpková, 

Aletta Beck a Michal Schuster.

Informace o projektu: http://www.terezinstudies.cz/events/anne_frank_putovni_vystava.html 
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Vzdělávací projekt byl realizován ve spolupráci s partnerskými organizacemi: Antikomplex, Romea.cz, 

Muzeum romské kultury, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg, 

Plural Bucarest a Ternype.

Projekt probíhal od prosince 2016 do května 2018, celkem se uskutečnilo 5 akcí, 2 z nich v roce 2018:

Identita evropských romů ve 20. století 

Mezinárodní setkání mládeže Identita evropských romů ve 20. století / Heidelberg, Mannheim, 

18. - 20. března 2018

Mezinárodního setkání mládeže se zúčastnilo celkem 63 účastníků, z nichž 24 pochází z České repub-

liky, 25 z Německa, 10 z Rumunska, 3 ze Slovenska a 1 z Rakouska. Setkání se uskutečnilo ve dnech  

17. až 20. února 2018 v Mannheimu a Heidelbergu. Na programu byly workshopy, diskusní programy  

a panelové diskuse, ve kterých jsme vycházeli z našich zkušeností se vzdělávacími metodami Facing 

History and Ourselves, kritickým myšlením, kontroverzními tématy, mediální výchovou. Součástí setkání 

byly také diskuse s příslušníky druhé generace přeživších holocaustu a prohlídka expozic Dokumenta-

tions- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma v Heidelbergu, doplněné interaktivní skupinovou 

prací v expozici.
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Mezinárodní konference Identita evropských romů ve 20. století ve světle dokumentace obětí 

holocaustu / Budapešť, 15. - 16. května 2018

Závěrečné konference projektu se zúčastnilo 52 účastníků, z nichž 29 pochází z České republiky, 17  

z Maďarska, 2 z Německa, 2 ze Slovenska, 1 z Rumunska a 1 z Rakouska. Konference se konala ve dnech 

15. – 16. května v Budapešti v sídle Tom Lantos Institute, organizace, která se od roku 2011 zabývá 

výzkumem a vzděláváním v oblasti lidských práv se zaměřením na židovskou a romskou komunitu, 

maďarské menšiny a další etnické, jazykové a náboženské menšiny. Náplní konference byla témata spo-

jená s dokumentací, výzkumem a vzděláváním o holocaustu.

Díky akcím projektu se podařilo navázat dlouhodobou spolupráci s řadou institucí, odborných a vzdě-

lávacích, českých i zahraničních, propojit mladé lidi z mnoha evropských zemí a přivést je k zájmu  

o témata menšin, historického myšlení, diskriminace, respektu a tolerance.

      Projekt byl v roce 2018 realizován za podpory evropské komise v rámci programu „evropa 

pro občany“ a Česko-německého fondu budoucnosti.

Na projektu pracují: Marie Smutná, Tereza Štěpková, Aneta Plzáková, Eliška Waageová, Aletta Beck, 

Michal Schuster, Jiří Smlsal, Růžena Ďorďová, František Lacko.

Informace o projektu: http://www.terezinstudies.cz/projects/european_roma_identity.html
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od dokumentů k příběhům a k sobě samým 

Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu 

V roce 2018 jsme z Operačního programu Praha – pól růstu získali finanční prostředky na projekt roz-

víjející kompetence pro demokratickou kulturu. Náplní projektu, který trvá od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2019, 

je sedmidílný víkendový kurz pro pedagogy pražských škol a lektory pracující ve vzdělávání.

Cílem kurzu je, aby účastníci získali kompetence, jež jim umožní aktivně rozvíjet demokratickou školu  

a podporovat demokratické hodnoty u všech účastníků vzdělávacího procesu – učitelů, žáků, vedení 

školy i rodičů. Účastníci kurzu se seznámí s principy kompetencí pro demokratickou kulturu ve školách 

a získají či posílí dovednosti, které pedagog pro jejich rozvoj ve školách potřebuje. Pro pochopení 

současnosti, porozumění principům demokracie, fungování lidských práv a svobod a rozvoj klíčových 

kompetencí účastníků využíváme příklady z moderních dějin. Vše je doplněno tréninkem měkkých 

dovedností nutných ke komunikaci se žáky, rodiči i kolegy, včetně řešení konfliktů a krizových situací.

Využíváme ověřený koncept doporučený Radou Evropy, která rozděluje kompetence do čtyř oblastí 

– hodnoty, postoje, dovednosti a znalosti, využíváme přístupy globálního a zážitkového vzdělávání, 
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konkrétně vzdělávací model „Tváří v tvář historii“ („Facing History and Ourselves“). Zaměřujeme se na 

pochopení vztahu jednotlivce a společnosti, porozumění historii, převzetí historické odpovědnosti  

a aktivním ovlivňování svého okolí s respektem k demokratickým hodnotám, předcházením předsudkům 

a diskriminaci na základě příslušnosti k náboženství nebo národnosti či dalších jevů, které jednotlivce 

nebo skupinu znevýhodňují.

Kurz byl akreditován v programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT pro pod číslem 

MSMT- 26027/2018-3-724 a účastní se jej 24 frekventantů, z toho 17 pedagogů základních a středních 

škol a 6 lektorů zabývajících se vzděláváním v oblasti historie a lidských práv.

V roce 2018 proběhly první dva víkendové semináře. 

První seminář 20. - 21. října 2018 se věnoval konceptu kompetencí pro demokratickou kulturu, činnosti 

Institutu Terezínské iniciativy a aktivitám s tím přímo souvisejícím, vedly jej lektorky ITI Dana Gabaľová  

a Marie Smutná. 

Druhý seminář s tématem „Kritické myšlení“ proběhl 24. - 25. listopadu, vedla jej lektorka Irena Poláková 

z Lauderových škol v Praze.

      Projekt Kompetence pro demokratickou kulturu je spolufinancován z evropského sociálního fondu 

a rozpočtu hlavního města Prahy.

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

Informace o projektu: 

http://www.terezinstudies.cz/projects/kompetence_pro_demokratickou_kulturu.html
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Život Anne Frankové, její deník a osud její rodiny jsou tématem, kterému rozumí mladí lidé na celém 

světě. Práce s příběhem pomáhá pochopit dějiny jednotlivých zemí v jejich celistvosti a vztahu k ev-

ropským dějinám a současně pomáhá čelit modernímu antisemitismu jako i ostatním předsudkům  

a diskriminaci souvisejícím s náboženstvím, národností, rasou nebo jinou odlišností. Spolupráce s dalšími 

organizacemi, které se tímto tématem zabývají a pracují s výstavou „Nechte mě být, jaká jsem. Životní 

příběh Anne Frankové“ umožňuje lektorům a organizátorům a také učitelům a žákům sdílet zkušenosti 

a podporovat se ve svých aktivitách.

Projekt „Téma Anne Franková – Využití osobního příběhu jako cesta k aktivnímu občanství“ využívá 

zkušeností organizací ze tří zemí – Institutu Terezínské iniciativy z České republiky (ITI), Nadácii Milana 

Šimečku ze Slovenska (NMŠ) a Anne Frank House z Nizozemska (AFH).

V rámci projektu se konala a v roce 2019 dále budou konat odborná setkání lektorů a organizátorů, dva 

společné semináře pro pedagogy z České republiky a ze Slovenska a dva výcviky průvodců vrstevnic-

kého vzdělávání z řad studentů realizované v Čechách a na Slovensku, do kterých se zapojí studenti  

z partnerské země.

V roce 2018 se konala první z řady akcí. 26. - 28. listopadu 2018 proběhlo setkání odborníků – výzkumníků, 

lektorů a koordinátorů v Anne Frank House v Amsterodamu. Během setkání se organizace vzájemně 

seznámily, představily svoji činnost, metody a aktivity, které využívají. Zároveň jsme domluvili harmono-

Téma anne Franková. Využití osobního 
příběhu jako cesta k aktivnímu občanství 
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gram a odbornou náplň společných seminářů tak, aby naplňovaly cíl potírání moderního antisemitis-

mu, anticiganismu, xenofobie a diskriminace na základě odlišnosti, a podporovaly účastníky seminářů  

v aktivním a zodpovědném přístupu ke společnosti. Součástí programu byla také návštěva expozice 

muzea s odborným výkladem. Zaměstnanci Institutu Terezínské iniciativy navštívili archiv Domu Anne 

Frankové a NIOD – Institute For War, Holocaust and Genocide Studies, se kterými domluvili budoucí 

spolupráci. 

Pracovní setkání v Amsterodamu mělo celkem 19 účastníků, z toho 10 zaměstnanců a spolupracovníků 

Institutu Terezínské iniciativy.

      Projekt byl v roce 2018 podpořen vzdělávacím programem eU erasmus+.

Na projektu pracují: Dana Gabaľová, Tereza Štěpková, Marie Smutná.

Informace o projektu: http://www.terezinstudies.cz/projects/tema_anne_frankova.html 
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Knihovna

Odbornou knihovnu zaměřenou na téma pronásledování a vyvraždění českých a evropských Židů  

a Romů, dějiny druhé světové války, dějiny židovských komunit a problematiku antisemitismu a rasismu 

provozuje Institut Terezínské iniciativy od roku 1995. Čtenářům nabízíme více než 6 500 svazků českých 

i zahraničních (zejm. v anglickém a německém jazyce) publikací, ke kterým jsme v roce 2018 připojili 

celkem 85 přírůstků.

Pro vyhledávání v katalogu knihovny lze využít online knihovní katalog, který je ve spolupráci s pražským 

JABOKem (Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická) provozován od roku 2017. Katalog je 

dostupný z https://jachymka.jabok.cuni.cz.

Samotné prostory knihovny prošly v roce 2018 rozsáhlou reorganizací. Věříme, že se díky tomu u nás 

bude uživatelům líbit ještě více.

Více o naší knihovně naleznete na  http://www.terezinstudies.cz/library/. 

rešeršní služby 

Součástí naší práce je dlouhodobě podpora badatelů z řad odborné i laické veřejnosti. V roce 2018 jsme 

zodpověděli 219 individuálních dotazů týkajících se Databáze obětí holocaustu (více na straně 6).

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

Spolupráce na projektu Benjamina Frommera, Ph.D., historika působícího na americké Northwestern 

University, pokračovala i v roce 2018.

Institut Terezínské iniciativy zajistil zpracování a vytěžení dat z karet pobytové evidence pro obce Uher-

ský Brod a Beroun a zpracoval základní statistiku pro projekt.

Dílčí výstupy projektu byly prezentovány na listopadové konferenci Exploring Refugee Data organi-

zované Masarykovým ústavem a archivem Akademie věd České republiky ve spolupráci s European 

Holocaust Research Infrastructure (EHRI). 

Na projektu pracují: Aletta Beck, Aneta Plzáková.

Další informace o poskytovaných rešeršních službách jsou na

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

Služby
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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“ histo-

rie holocaustu dostala do obecného povědomí lidí. 

Upravit strukturu a rozvíjet obsah portálu holocaust.cz, zohledňovat společensky důležitá témata  

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

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. Šířit povědomí o historii školy v Jáchymově ulici a pracovat s jejím příbě-

hem v rámci vzdělávacích a kulturních akcí.

Podporovat a podílet se na otevřené diskusi o nosných historických tématech v souvislosti s jejich  

aktuální společenskou rezonancí. 

plány na příští období
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V roce 2018 byla obměněna část členů správní i dozorčí rady.  děkujeme a vážíme si 

ochoty všech, kteří ve své činnosti pro ITI pokračují. Všem členům, kterým vypršel 

v roce 2018 mandát - paní evě Lorencové, paní docentce zlatici zudové-Leškové, 

panu inženýrovi zdeňku pošustovi - velice děkujeme za práci pro ITI a přejeme 

mnoho úspěchů do budoucna. a těšíme se na spolupráci s novými členy správní  

i dozorčí rady. 

Lidé v Institutu Terezínské iniciativy
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členové správní rady:

Mgr. Šimon Krýsl – předseda

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

– obětech holocaustu z českých zemí. 

Den vzniku členství: 15. července 2016 / 2. období 

Mgr. Marek lauermann – místopředseda

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

torem projektů zaměřených na historii židovské komunity na Kutnohorsku a připomínání obětí holo-

caustu z tohoto regionu. Vydal řadu publikací na toto téma. 

Den vzniku členství: 2. října 2018 / 2. období

Karel Schimmerling

Je členem Terezínské iniciativy a synem jednoho ze zakladatelů TI a dlouholetého předsedy Ing. Hanuše 

Schimmerlinga. Je v důchodu a spolupracuje se Židovskou obcí v Praze. 

Den vzniku členství: 3. října 2018 / 2. období

Phdr. Michal Stránský

Je dlouholetým členem předsednictva Terezínské iniciativy, hlavním redaktorem časopisu TI a od dubna 

2018 předsedou TI. 

Den vzniku členství: 3. října 2018 /2. období 

doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.d.

Je historik, který se zabývá sociálními dějinami po roce 1945, nacionalismem a multietnicitou a dějinami 

diktatur. Jako docent působí na Ústavu hospodářských a sociálních dějin filosofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. Je autorem několika odborných publikací a řady článků. 

Den vzniku členství: 2. října 2018 / 1. období

Mgr. adéla Hořejší

Adéla Hořejší je právnička, která se specializuje na lidská práva, ochranu osobnosti a rodinné právo.  

Z veřejně známých kauz obhajovala trestně stíhanou porodní asistentku Ivanu Königsmarkovou a vedla 

spor se státem o domácí porody před Evropským soudem pro lidská práva ve věci Dubská a Krejzová 

proti České republice. 

Den vzniku členství: 1. října 2018 / 1. období ve správní radě, před tím 1 období v dozorčí radě
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Ing. lenka Borgesová

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

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

Den vzniku členství: 1. října 2018 / 3. období 

Petr Karas

Je pedagogem, ředitelem Lauderovy mateřské školy, základní školy a gymnázia při Židovské obci  

v Praze a majitelem knižního nakladatelství P3K. 

Den vzniku členství: 2. října 2018 / 1. období 

Klára Kalibová, Ph.d.

Je právnička a ředitelka nevládní neziskové organizace In Iusticia. 

Den vzniku členství: 1. října 2018 / 1. období

členové dozorčí rady:
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náš tým

Tereza Štěpková

ředitelka

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

činnost institutu a v roce 2018 vedla projekty Od dokumentů k příběhům a sobě samým. Kurz kompe-

tencí pro demokratickou kulturu, Integrace a segregace v prostoru města. Spolupracuje na setkáváních 

v rámci Klubu Jáchymka. 

roman anýž

Učitel na základní škole a lektor metodického systému Tváří v tvář historii

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 Tváří v tvář historii a Výchova  

k respektu a toleranci.

 

aletta Beck

historička

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

na dějiny druhé světové války a obor „srovnávání diktatur“ (tj. nacionální socialismus a stalinismus) se 

zaměřením na systém táborů v nacistickém a stalinském systému, v magisterském studiu se specia-

lizovala na dějiny Československa. Od října 2017 pracuje jako výzkumná pracovnice v Institutu Terezín-

ské iniciativy. Především spolupracuje na projektu Databáze romských obětí holocaustu a digitalizuje 

dokumenty z fondu CT Lety v SOA Třeboň.

 

růžena Ďorďová

“živá kniha”, průvodkyně

Pracuje pro Institut Terezínské iniciativy jako tzv. živá kniha, kdy se dělí se studenty základních a střed- 

ních škol o svůj životní příběh a zkušenosti. Také společně s kolegou provází školy po bývalém 

koncentračním táboře Lety u Písku. Cílem její práce je seznámit mladé lidi s romskou menšinou a její- 

mi dějinami. A jak sama říká: „Institut nám dává větší sebevědomí a šanci seznámit se blíže s mladší 

generací.“

dana Gabaľová

metodička, lektorka

Dana Gabaľová absolvovala architekturu na STU v Bratislavě, kreativní pedagogiku na DAMU a řadu 

vzdělávacích kurzů. V letech 2000–2007 působila jako lektorka v Židovském muzeu v Praze. Podílela 

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  
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projekty Hrozby extremismu – Příležitosti demokracie; Výchova k aktivnímu občanství a Meze svo-

body. V Institutu Terezínské iniciativy pracuje jako lektorka a metodička v projektech Tváří v tvář 

historii. Výchova k respektu a toleranci, Nechte mě být, jaká jsem a Kompetence pro demokratickou 

kulturu.

František lacko

provoz, živá kniha - besedy se žáky a studenty, transkripce archivních dokumentů

Už od mladého věku se setkával s nevraživostí vůči etniku, ke kterému patří, několikrát byl fyzicky  

napaden příslušníky hnutí skinheads. Tyto zážitky ho přiměly k tomu, že se vždy snažil ozvat proti 

bezpráví. Už jako mladý se zapojil do protestů proti režimu. V roce 1989 v době tzv. sametové revo-

luce byl členem studentského stávkového výboru. Od roku 2010 aktivně spolupracuje s organizace-

mi zabývajícími se lidskými právy – Institutem Terezínské iniciativy, In IUSTITIA, Amnesty Interna-

tional. Je spolupracovníkem různých lidskoprávních a sociálních platforem. Zasazoval se za likvidaci 

velkovýkrmny prasat v Letech u Písku, kde organizoval petice i aktivní protestní akce jako je blokáda 

vepřína. V ITI spolupracuje na projektu Databáze romských obětí holocaustu a vypomáhá s adminis-

trativní činností. Publikuje glosy a články na téma Romů v časopisech Romano hangos či Přítomnost.

 

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.

 

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 multikulturní výcho-

vy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V Institutu pracuje především na projektu 

Databáze romských obětí holocaustu a Terezínské album.

 

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. 



náŠ T ýM ITI  V roce 2018 /  Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciativy 2018 39

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

vzdělávacích projektech Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové, Tváří v tvář historii. 

Výchova k respektu a toleranci, Od dokumentů k příběhům a sobě samým; Kurz kompetencí pro de-

mokratickou kulturu a Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě.

 

jiří Smlsal

historik, odborný pracovník

Vystudoval historii a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřoval se na téma 

holocaustu Romů v retribučním soudnictví a na prvorepublikový tramping. Věnuje se archivnímu výz-

kumu pro projekt Databáze romských obětí holocaustu.

Peter Sokol

učitel, metodik, lektor

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

bace dějepis – angličtina, pracoval jako metodik a lektor. V Institutu působil v projektu Naši, nebo cizí? 

Židé v českém 20. století, aktuálně pracuje jako metodik a lektor na projektu Tváři v tvář historii. Výchova 

k respektu a toleranci a spolupracoval na projektu Jáchymka.

 

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 na výz-

kumu v projektu Jáchymka. Je autorkou textů expozice a katalogu, provádí komentované prohlídky 

výstavy, spolupracuje na projektu Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě. Je 

koordinátorkou Veřejného čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa a vzdělávacích projektů. 
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Finanční zpráva 2018
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V roce 2018 jsme na naši práci a aktivity v rámci celkem 9 projektů a 13 grantů a dotací vyčerpali finanční 

prostředky ve výši 5 339 624,- Kč. Další finanční prostředky pochází z prodeje vydaných knih nebo knih 

prodávaných v komisi, z prodeje rešeršních a vzdělávacích služeb. 

 

 

Finanční zpráva

Za dary děkujeme soukromým dárcům i těm, kteří nakoupili prostřednictvím služby GIVT, a dali nám dar 

prostřednictvím služby Darujme.cz a také firmě W. A. G. payment solutions, a.s. 
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Přehled finančních prostředků získaných prostřednictvím grantů ukazuje, že největší objem peněz 

jsme získali od Evropské unie – granty od Evropské komise v programu EACEA, v programu Erasmus+  

a z evropských strukturálních fondů přerozdělovaných Magistrátem Hlavního města Prahy v programu 

Praha – pól růstu. Dalšími významnými donory byly soukromé nadace: americká nadace Bader Philan-

tropies, Nadační fond obětem holocaustu, Česko-německý fond budoucnosti. Ze státního rozpočtu ČR 

jsme obdrželi významné dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Technologické agen-

tury ČR. Za podporu děkujeme ale také dalším donorům: Americkému velvyslanectví v ČR a Městské 

části Praha 3. V roce 2018 jsme získali také podporu Nadace Židovské obce v Praze, čerpání částky  

40 000,- Kč je však naplánováno pro rok 2019. 

 

Granty a dotace:
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roce 2018 jsme získali také podporu Nadace Židovské obce v Praze, čerpání částky 40 000,- Kč 
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Přehled poskytovatelů grantů a dotací v roce 2018

Celkem 5 339 624, Kč

Sloupec B

DETAILNÍ ROZDĚLENÍ PROJEKTŮ DLE OBDRŽENÉ PODPORY

Celkem 5 339 624, kč

Identita evropských Romů ve 20. století Kompetence pro demokratickou kulturu
Databáze romských obětí holocaustu Nechte mně být jaká jsem 
Dokumentace romských obětí 
holocaustu  

Výchova k respektu a toleranci

Integrace a Segregace v prostoru města Terezínské album na holocaust.cz
Veřejné čtení jmen obětí holocuastu – 
Jom ha šoa
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poděkování a podpora 
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VeLICe děKUJeMe VŠeM naŠIM parTnerůM 
a podporoVaTeLůM V roCe 2018

VELICE DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A PODPOROVATELŮM V ROCE 2018

VELICE DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A PODPOROVATELŮM V ROCE 2018
VELICE DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A PODPOROVATELŮM V ROCE 2018

VELICE DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A PODPOROVATELŮM V ROCE 2018

VELICE DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A PODPOROVATELŮM V ROCE 2018

databáze obětí holocaustu-šoa a Terezínské album

VELICE DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A PODPOROVATELŮM V ROCE 2018

VELICE DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A PODPOROVATELŮM V ROCE 2018

VELICE DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A PODPOROVATELŮM V ROCE 2018

VELICE DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A PODPOROVATELŮM V ROCE 2018

VELICE DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A PODPOROVATELŮM V ROCE 2018

VELICE DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A PODPOROVATELŮM V ROCE 2018

školákem ve válečných letech
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Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa

V roce 2018 se k organizaci a podpoře připojily tyto organizace:
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Kontakty a podpora

Institut Terezínské iniciativy podporuje vědecký výzkum různých aspektů mo-

derních 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. 

V současné době jsme svědky zásadních změn, jejichž význam pro budoucnost můžeme často  

jen odhadovat. příběhy z historie nám poskytují poučení o provázanosti příčin a důsledků a vodít-

ko k orientaci v přítomnosti. Takové příběhy prov Vás hledáme a umíme Vám  je předávat.

podpoŘTe naŠI čInnoST 

přímo na naše bankovní konto: 

Komerční banka a.s., Spálená 51, 110 00 Praha 1 90334011/0100 

prostřednictvím služby givt.cz: 

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

Vy nakupujete 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, rychlou a bezpečnou 

platební bránu, přes kterou nám můžete poslat příspěvek na podporu naší činnosti. 

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: education@terezinstudies.cz

www.terezinstudies.cz

Facebook: Institut Terezínské iniciativy 

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


