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Terezínská iniciativa
Památník Terezín
Vážení přátelé,
vzhledem k náročnosti příprav
setkání bývalých vězňů terezínského
ghetta při příležitosti 70. výročí zahájení
deportací Židů z českých zemí Vás prosíme
o vyplnění formuláře a jeho zaslání
na adresu:
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Památník Terezín,
Principova alej 304,
411 55 Terezín
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Přihlásit se můžete také telefonicky
na čísle :
416 782 225 linka 418 paní Svobodová,
e-mail: svobodova@pamatnik-terezin.cz

1941
2011

CMY

K

Památník Terezín uhradí
autobusovou dopravu z jednotlivých
Židovských obcí v ČR, proto je také potřeba,
abyste si u příslušných Židovských obcí nebo
na Terezínské iniciativě zajistili místo
v autobuse. Vyplněný formulář zašlete
do Památníku Terezín nejpozději
do 20. září 2011, stejná lhůta platí
také pro telefonické
nebo e-mailové přihlášky.

Vzpomínkový den
u příležitosti
70. výročí
počátku deportací
Židů z českých zemí
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Terezínská iniciativa a Památník Terezín
si Vás dovoluje pozvat dne 16. října 2011
do Kulturního domu v Terezíně v 10.30 hodin
na setkání bývalých vězňů terezínského ghetta
při příležitosti 70. výročí zahájení deportací Židů
z českých zemí, kteří 16. října 1941
odjížděli transportními vlaky nejprve do ghett
v Lodži a Minsku, od konce listopadu téhož roku
do nově zřízeného terezínského ghetta.
Záštitu nad touto akcí převzal ministr kultury ČR
pan Jiří Besser.
PROGRAM SETKÁNÍ:

•
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V naší paměti se dávný příběh holokaustu stal
dnes. Nejsme historikové, pamětí obnovujeme
kontinuitu svého života, jen ona nás vrací
k rodičům a všem, jež jsme milovali a kteří byli
kdesi vhozeni do hromadného hrobu nebo byl
jejich popel vysypán do kterési řeky. Budeme
s nimi v duchu rozmlouvat o světě, v němž jsme
se, pamětníci poslední a staří, dožili i 70. výročí
tragédie židovských občanů českých zemí.

10.30 zahájení v Kulturním domě
v Terezíně - Dr. Jan Munk, ředitel PT

•

Hudební program - doc. Jiří Hošek,
Dominika Hošková

Neděle 16.10.2011
10.30 hod. - Kulturní dům v Terezíně
Účast :

•

Zdravice starostky města Terezín
Růženy Čechové

•

Hlavní projev - Dr. Jiří Besser - ministr
kultury ČR

ne

13.00 hod. - Raut v Parkhotelu Terezín
Účast:

ano

ne

15.00 hod. - Půdní divadlo - Magdeburská kasárna
Švandovo divadlo: Šoa (inscenace)
Účast:

ano

ne

16.30 hod. - Kinosál v Muzeu ghetta - premiéra ﬁlmu
Helga - L520
Účast

ano

ne

Budu mít s sebou doprovod
ano

•

Projev Dr. Dagmar Lieblové
- předsedkyně Terezínské iniciativy

ano

ne

počet osob ...............
Doprava :

vlastní

ano

autobusem ŽO nebo TI

ano

Vyplňte laskavě Vaše jméno, adresu, telefon :

•

_______________________________________________

Brundibár - dětská opera v podání DRDS
Praha a Archion plus - orchestr

_______________________________________________

ve 13 hodin raut v Parkhotelu Terezín

_______________________________________________

•

15.00 hod. - Půdní divadlo - Magdeburská kasárna
Švandovo divadlo: Šoa (inscenace)
v 16.30 premiéra ﬁlmu "Helga - L520",
animovaný umělecký dokument o Helze
Weissové-Hoškové

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

