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ÚVOD

Hodnotíme-li rok 2004 z hlediska vývoje Památníku Terezín, mùžeme konstatovat, že
to byl rok návratu k normálním aktivitám této instituce. Pøekonávání dùsledkù nièivé
povodnì, jež Terezín postihnula o dva roky døíve, sice ještì zùstávalo dùležitým
úkolem, ale nestálo již v popøedí jeho èinnosti. Znovu tak mohl být v plné míøe rozvíjen program výzkumné, muzejní, osvìtové a vzdìlávací práce. Již jen s minimálními omezeními se také setkávali návštìvníci Památníku Terezín pøi prohlídkách
jeho objektù a areálù, znovu probíhaly i døíve plánované a poté pøerušené práce na
dlouhodobých rekonstrukcích a údržbì objektù Památníku.
Obnovení základních funkcí Památníku, ale i rychlý postup odstraòování škod
mohli posoudit i úèastníci vzpomínkových akcí, které znovu do Terezína pøivedly
nejen øadu významných oficiálních hostù, ale i úèastníkù z øad bývalých vìzòù,
pøíslušníkù rùzných spolkù a institucí, ale také individuálních zájemcù.
První z hlavních vzpomínkových akcí bylo shromáždìní konané u pøíležitosti
mezinárodního dne památky obìtí holocaustu Jom ha’šoa, jež se uskuteènilo 19. dubna 2004 v tzv. pùdním divadle v bývalých Magdeburských kasárnách. Jeho èestným
hostem byl velvyslanec Státu Izrael v Èeské republice Artur Avnon. Bývalí vìzni terezínského ghetta, èlenové Terezínské iniciativy pøeèetli dalších 100 jmen tìch, kteøí
se osvobození nedožili.
Úvodem ke vzpomínkovým akcím k 59. výroèí osvobození èeských zemí od nacistických okupantù bylo slavnostní položení vìncù na místo poslední popravy
v Terezínì, které provedli pøedstavitelé Èeského svazu bojovníkù za svobodu a zástupci Památníku Terezín dne 2. kvìtna 2004.
Terezínská tryzna, hlavní vzpomínková akce na památku obìtí nacistické okupace, se uskuteènila na Národním høbitovì v pøedpolí Malé pevnosti 16. kvìtna 2004.
Spolu s Památníkem Terezín je jejím poøadatelem Èeský svaz bojovníkù za svobodu.
Tryzna pøipomíná nejen obìti z øad vìzòù policejní vìznice gestapa v Malé pevnosti, terezínského ghetta a koncentraèního tábora v Litomìøicích, jež jsou na Národním høbitovì pochovány, ale i památku tìch, kteøí trpìli a umírali v dalších místech
bývalého Protektorátu Èechy a Morava a v nacistických represivních zaøízeních
v Nìmecku a mnoha okupovaných zemích Evropy. Hlavní projev pøednesl pøedseda
Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky Lubomír Zaorálek. Shromáždìní
se dále zúèastnili zástupci Ústavního a Nejvyššího soudu, Kanceláøe prezidenta republiky, Senátu a Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, èlenové vlády, zástupci
politických stran, církví a øady organizací a spolkù. Mezinárodní význam tohoto
vzpomínkového shromáždìní podtrhla úèast pøedstavitelù 27 zahranièních zastupitelských úøadù, jakož i mnoha zahranièních organizací a institucí.
Na Židovském høbitovì a u pietního místa u Ohøe se dne 12. záøí 2004 uskuteènila
5

vzpomínková shromáždìní na památku obìtí holocaustu z èeských zemí Kever Avot.
Úèastnil se jich vrchní zemský rabín Karol Sidon, èlenové židovských náboženských
obcí z celé republiky a další hosté.
V loòském roce jsme si také pøipomnìli 60. výroèí nejvìtší hromadné popravy našich obèanù v letech nacistické okupace. Jejími obìśmi se stali pøíslušníci
transportù vypravených z terezínského ghetta v záøí roku 1943, kteøí byli deportováni do tzv. rodinného tábora terezínských vìzòù v Osvìtimi. Po uplynutí pùl roku,
v noci z 8. na 9. bøezna 1944, pak byli zavraždìni v plynových komorách. Památník
Terezín k této pøíležitosti pøipravil dokumentární výstavu a uspoøádal shromáždìní
bývalých vìzòù a dalších hostù. Uvedením pásma na motivy terezínských kabaretù
a poezie tuto událost ozvláštnila norská umìlkynì Bente Kahan.
Významným impulsem pro rozvoj výzkumné práce o dìjinách terezínského ghetta se stala mezinárodní konference „Terezín 2004. Souèasný stav a perspektivy historiografie terezínského ghetta“. Po nìkolika letech se na ní sešli renomovaní historici, ale i pøedstavitelé nastupující vìdecké generace z øady zemí. Spolu s domácími
odborníky si vymìnili poznatky o výsledcích výzkumu uvedené problematiky a diskutovali o dalších smìrech výzkumu. Poøadateli konference byli Památník Terezín,
Institut Terezínské iniciativy a Židovské muzeum v Praze. Její uspoøádání umožnily
finanèní pøíspìvky Zahranièního úøadu Spolkové republiky Nìmecko a Nadace Friedricha Eberta, rovnìž ze Spolkové republiky Nìmecko.
V oblasti vzdìlávání byla pøipravena øada semináøù pro mladé lidi z domova i ze
zahranièí. Významné jsou zvláštì semináøe poøádané pro naše uèitele základních
a støedních škol. V tomto roce probìhly dva takové semináøe. Kromì toho se pro pedagogy uskuteènil ètyødenní semináø „Holocaust ve vyuèování“, na nìmž pøednášeli
také zahranièní lektoøi. Ve spolupráci se Státním muzeem Auschwitz-Birkenau se pro
èeské pedagogy uskuteènil semináø v Osvìtimi. Konání obou posledních zmínìných
semináøù umožnila finanèní podpora, kterou poskytnulo mezinárodní sdružení Task
Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research.
V plné míøe se již rozvinula výstavní èinnost, která zahrnovala nejen dokonèení
reinstalace posledních povodnìmi znièených stálých expozic: „Koncentraèní tábor Litomìøice 1944–1945“ a „Úmrtnost a pohøbívání v terezínském ghettu“, ale i obnovení tradice prezentování øady dokumentárních a výtvarných doèasných výstav,
instalovaných v rùzných objektech Památníku Terezín. V pøípadì dokumentárních
výstav vzbudila vedle výše zmínìné výstavy o rodinném táboøe znaènou pozornost
odborné i laické veøejnosti výstava o pøíbìhu tajného èasopisu chlapcù z ghetta
„Vedem“. Výstava bude nadále sloužit jako putovní a zahájila svou cestu na konci roku
v Nizozemsku.
Z nìkolika výtvarných výstav se nejvìtšímu zájmu návštìvníkù tìšil výbìr z výtvarných akvizic Památníku Terezín pod názvem „V zrcadle terezínského èasu“.
Pokraèovala rovnìž èinnost edièní a soustavná odborná pøíprava prùvodcù.
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V následujících èástech této výroèní zprávy je pøiblížena pokraèující akvizièní
a odborná èinnost oddìlení dokumentaèního a sbírkového, jakož i èinnost oddìlení
technického a oddìlení ekonomického. Poslední dvì zmiòovaná oddìlení byla
v uplynulém roce kromì plnìní svých standardních úkolù nadále ještì znaènou
mìrou zatížena likvidací povodòových škod.
Tak jako pøedevším v pøedchozích dvou letech jsme i nadále dostávali podporu od
mnoha zahranièních pøátel, aś již se jednalo o organizace, instituce, èi jednotlivce.
Výèet hlavních dárcù naleznete rovnìž v této zprávì. Neménì významná však byla
i podpora morální, jakož i odborná spolupráce našich partnerských institucí.
Zvláštní podìkování pak patøí Ministerstvu kultury ÈR, které také v uplynulém
roce vìnovalo vývoji Památníku Terezín soustavnou pozornost a poskytovalo mu
všestrannou podporu.
Závìrem bych chtìl podìkovat svým spolupracovníkùm za poctivou a obìtavou
práci a vyjádøit své pøesvìdèení, že i letošní rok 60. výroèí osvobození od nacistické
okupace bude v historii Památníku Terezín patøit k tìm úspìšným.
PhDr. Jan Munk, CSc.
øeditel Památníku Terezín
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PAMÁTNÍK TEREZÍN
A JEHO SLUŽBY NÁVŠTÌVNÍKÙM
Památník Terezín je v Èeské republice institucí jedineènou. Jeho posláním je uchovávat památku obìtí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace a zároveò
ji zpøístupòovat veøejnosti prostøednictvím muzejní, osvìtové a vzdìlávací èinnosti.
Peèuje rovnìž o unikátní památky pevnostní architektury, stejnì jako o další objekty a areály spojené s utrpením desetitisícù lidí v tragických letech naší novodobé historie.
Prostøedky na èinnost této instituce, jejímž zøizovatelem je Ministerstvo kultury
Èeské republiky, poskytuje stát. Realizaci nìkterých projektù však napomáhají i pøíspìvky zahranièních institucí, spolkù i jednotlivcù.
Objekty a areály spravované Památníkem Terezín pøedstavují ojedinìlý muzejní
komplex, který je každoroènì cílem statisícù návštìvníkù. Zahrnuje vynikající ukázky vrcholného fortifikaèního inženýrství z konce 18. století, které také pøitahují èást
návštìvníkù. Naprostá vìtšina z nich však pøijíždí proto, aby se seznámila s místy,
která jsou spojena s utrpením èi smrtí více než dvou set tisíc lidí, zavleèených do
tìchto míst v letech nacistické okupace z mnoha zemí. Historie represivních zaøízení
v Terezínì a Litomìøicích je proto prezentována v øadì stálých i pøíležitostných expozic, pøístupna jsou rovnìž pietní a památná místa spojená s touto tragickou kapitolou dìjin.
Dìjiny terezínského ghetta pøipomíná pøedevším kmenová stálá expozice, jež
se nachází v budovì Muzea ghetta v sousedství mìstské radnice, jakož i øada dalších navazujících expozic, umístìných v rùzných objektech. Jedná se o expozice v bývalých
Magdeburských kasárnách, v krematoriu na Židovském høbitovì a v bývalé Ústøední
márnici ghetta. Pietní místa pøestavují modlitebna z doby ghetta v Dlouhé ulici, Kolumbárium ghetta, památník u Ohøe, kde byl do øeky vysypán popel obìtí, a zbytek
železnièní vleèky. Památné objekty a areály se pak nalézají v mnoha dalších èástech
mìsta.
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V tìsném sousedství mìsta leží Malá pevnost, v níž byla v letech okupace zøízena
policejní vìznice pražského gestapa. Kromì objektù, jež této vìznici sloužily, je možno
shlédnout v areálu Malé pevnosti øadu stálých a doèasných expozic. V pøedpolí pevnosti se pak nalézá Národní høbitov, nejvìtší pohøebištì obìtí okupace v Èeské republice a místo konání ústøedních vzpomínkových shromáždìní na památku obìtí
nacistických represí.
Památník Terezín spravuje rovnìž objekt krematoria koncentraèního tábora
v Litomìøicích s pøilehlým areálem, jakož i vchodový objekt do nedaleké podzemní
továrny, kterou svou otrockou prací vybudovali vìzni tohoto tábora. Podzemní prostory samotné jsou pro nebezpeèí sesuvu horniny návštìvníkùm nepøístupné, stálou
výstavu o historii tábora je možno shlédnout v Malé pevnosti.
Návštìvníci Památníku Terezín mohou navštívit areály bývalého ghetta a policejní
vìznice gestapa v Malé pevnosti s odbornými prùvodci. Po pøedchozí objednávce lze
navštívit i areál krematoria koncentraèního tábora v Litomìøicích.
PØEHLED STÁLÝCH EXPOZIC
Malá pevnost Terezín 1940–1945 – expozice v Muzeu Malé pevnosti
Výtvarná expozice Památníku Terezín – expozice v Muzeu Malé pevnosti
Koncentraèní tábor Litomìøice 1944–1945 – expozice ve III. dvoøe Malé pevnosti
Terezín 1780–1939 – expozice ve vstupním objektu Malé pevnosti
Internaèní tábor pro Nìmce. Malá pevnost Terezín 1945–1948 – expozice ve IV.
dvoøe Malé pevnosti
Terezín v „koneèném øešení židovské otázky“ 1941–1945 – expozice v Muzeu
ghetta
Úmrtnost a pohøbívání v ghettu Terezín – expozice v krematoriu na Židovském
høbitovì
Ústøední márnice a pohøební obøady v ghettu – expozice v bývalé Ústøední márnici ghetta
Rekonstrukce vìzeòské ubikace z doby ghetta – expozice v bývalých Magdeburských kasárnách
9

Hudba v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských kasárnách
Výtvarné umìní v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských
kasárnách
Literární tvorba v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských
kasárnách
Divadlo v terezínském ghettu – expozice v bývalých Magdeburských kasárnách
Návštìvníci mohou navštívit rovnìž øadu doèasných výstav. Badatelé mohou využívat služeb dokumentaèního a sbírkového oddìlení, jakož i odborné knihovny. Pracovníci Památníku poskytují odborné konzultace o otázkách rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace a informace o osudech vìzòù represivních zaøízení
v Terezínì a Litomìøicích.
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STATISTIK A NÁVŠTÌVNOSTI

NÁVŠTÌVNOST V MALÉ PEVNOSTI V ROCE 2004
Mìsíc

Návštìvnost
celkem

Cizinci

Mládež
cizina

Mládež
ÈR

Leden

3 373

2 891

1 715

182

Únor

6 769

5 371

3 387

796

Bøezen

21 586

18 339

15 546

1 653

Duben

28 641

23 702

17 376

3 125

Kvìten

31 096

22 192

15 292

4 956

Èerven

23 614

17 793

11 114

4 447

Èervenec

29 239

24 571

11 799

2 307

Srpen

24 432

19 702

7 972

2 248

Záøí

25 554

22 278

15 166

2 041

Øíjen

21 501

18 812

11 609

1 789

Listopad

9 711

7 852

4 219

1 314

Prosinec

4 390

3 572

1 679

481

Rok 2004

229 906

187 075

116 874

25 339

Rok 2003

194 588

159 418

104 052

20 687

Rozdíl

+ 35 318

+27 657

+ 12 822

+ 4 652
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NÁVŠTÌVNOST V MUZEU GHETTA V ROCE 2004
Mìsíc

2 102

Mládež
cizina
1 020

Mládež
ÈR
165

5 065

3 958

2 370

571

13 174

10 270

7 915

1 319

Duben

15 841

11 824

7 588

2 464

Kvìten

19 554

11 713

7 049

4 189

Èerven

16 454

11 632

6 340

3 666

Èervenec

24 044

20 243

9 632

1 640

Srpen

19 550

15 694

5 384

1 657

Záøí

16 404

13 501

8 121

1 512

Øíjen

14 481

12 143

6 344

1 524

7 509

5 930

3 072

1 076

Leden
Únor
Bøezen

Listopad
Prosinec

Návštìvnost
celkem
2 558

Cizinci

3 734

2 962

1 281

451

Rok 2004

158 368

121 972

66 116

20 234

Rok 2003

115 022

94 924

54 061

12 817

+ 43 346

+ 27 048

+ 12 055

+ 7 417

Rozdíl

NÁVŠTÌVNOST V BÝVALÝCH MAGDEBURSKÝCH KASÁRNÁCH V ROCE 2004

Mìsíc

Návštìvnost
celkem
986

Cizinci

Mládež
cizina
275

Mládež
ÈR
105

Únor

2 139

Bøezen

3 971

1 260

602

486

2 706

1 613

487

Duben

4 073

2 880

1 514

717

Kvìten

5 492

3 102

1 552

1 456

Èerven

5 056

3 668

1 773

894

Èervenec

6 980

5 961

2 761

378

Srpen

6 279

5 326

1 838

271

Záøí

5 085

3 904

2 106

512

Leden

695

Øíjen

4 507

3 625

1 504

529

Listopad

2 566

1 830

945

433

Prosinec

1 478

1 099

469

264

Rok 2004

48 612

36 056

16 497

6 532

Rok 2003

44 250

32 189

16 536

5 211

Rozdíl

+ 4 362

+ 3 867

- 39

+ 1 321
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PØEHLED USPOØÁDANÝCH AKCÍ A V ÝSTAV.
PROPAGAÈNÌ ORGANIZAÈNÍ
A EDIÈNÍ ÈINNOST
PØEHLED HLAVNÍCH AKCÍ
ORGANIZOVANÝCH PAMÁTNÍKEM TEREZÍN V ROCE 2004
Pøi pøíležitosti otevøení výstavy „Terezínský rodinný tábor v Birkenau“ byl
uspoøádán koncert norské umìlkynì Bente Kahan v bývalých Magdeburských
kasárnách 8. bøezna 2004.
Vzpomínková akce u pøíležitosti svìtového dne památky obìtí holocaustu Jom
ha’šoa se konala za úèasti velvyslance Státu Izrael Artura Avnona a dalších hostù
19. dubna 2004 v bývalých Magdeburských kasárnách.
Terezínská tryzna se konala 16. kvìtna 2004 na Národním høbitovì za úèasti
zástupcù Senátu Parlamentu ÈR a Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, vlády
a zastupitelských úøadù mnoha zemí a dalších hostí. Hlavní projev pøednesl Lubomír Zaorálek, pøedseda Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR.
Ve dnech 12.–17. èervence 2004 probìhla konference „International Coalition
of Historic Site Museums of Conscience“.
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10. záøí 2004 byla v Kolumbáriu odhalena pamìtní deska hudebníkùm, kteøí
prošli ghettem Terezín, poté se konal koncert Bostonského kvarteta v bývalých
Magdeburských kasárnách.
Tradièní tryzna Kever Avot za obìti genocidy Židù z èeských zemí se konala dne
12. záøí 2004 v prostorách Židovského høbitova a pietního místa u øeky Ohøe.
Ve dnech 20.–23. listopadu 2004 se konala mezinárodní konference „Terezín
2004. Stav a perspektivy historiografie terezínského ghetta“.
23. listopadu 2004 byla v uèebnì vzdìlávacího oddìlení odhalena busta Ericha
Kulky, bývalého vìznì terezínského ghetta.
Ve dnech 25.–28. listopadu 2004 se konal mezinárodní semináø „Holocaust ve
vzdìlávání“.
Shromáždìní k uctìní památky Milady Horákové se konalo 21. prosince 2004
v Pamìtní síni Malé pevnosti.
PØEHLED VÝSTAV USPOØÁDANÝCH PAMÁTNÍKEM TEREZÍN
V ROCE 2004
Terezínský rodinný tábor v Birkenau, dokumentární výstava;
V zrcadle terezínského èasu, výtvarná výstava pøipravená ze sbírek Památníku;
Vedem – tajný èasopis chlapcù z terezínského ghetta, dokumentární výstava;
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Kiril Pustovit, autorská výstava;
Jan Vejmola, fotografie;
Iva Vodrážková, textilní techniky;
Petr Larva, malby a environment;
Zùstat èlovìkem – výtvarná výstava.
EDIÈNÍ A PROPAGAÈNÍ ÈINNOST
Zpracovány informativní èlánky do sdìlovacích prostøedkù.
Vydána Výroèní zpráva Památníku Terezín za rok 2003 v èeském a anglickém
jazyce.
Vydány Terezínské listy è. 32.
Prùbìžnì probíhalo doplòování cizojazyèných tištìných prùvodcù ve tøinácti
jazykových mutacích.
Vydány katalogy k výstavám: V zrcadle terezínského èasu, Vedem, Kiril Pustovit, Jan Vejmola, Iva Vodrážková a Petr Larva.
Ètvrtletnì vydáván Zpravodaj, vzdìlávací a informaèní bulletin, pøipravovaný
vzdìlávacím oddìlením.
Vydána brožura „Židovský høbitov v Terezínì“.
PRÙVODCI
Pøed zahájením návštìvní sezóny 2004 byl pro prùvodce ve spolupráci se
vzdìlávacím oddìlením pøipraven odborný semináø.
Prùbìžnì byl doplòován a školen kádr prùvodcù.
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VNÌJŠÍ KONTAKTY A SPOLUPRÁCE

Vzhledem ke specifickému poslání Památníku Terezín mají veliký význam na jedné stranì kontakty, které udržuje s bývalými vìzni a jejich organizacemi, na druhé
stranì kontakty se širokým spektrem muzejních, výzkumných a pedagogických
institucí z domova i ze zahranièí, ale i s jednotlivci, kteøí se problematice rasové
a politické perzekuce v letech druhé svìtové války vìnují aś již jako odborníci, nebo
jako zainteresované osoby. Již tradiènì pøitom zaujímá pøední místo spolupráce
s partnerskými institucemi v zahranièí. Nadále trvá i spolupráce se zahranièními
organizacemi, které si za úkol vytkly udržování památky obìtí vlády násilí a výchovu mladých lidí k demokracii.
Nejvìtší a nejaktivnìjší z organizací bývalých vìzòù byla i v uplynulém roce Terezínská iniciativa, která sdružuje bývalé vìznì terezínského ghetta. Již od poèátku
devadesátých let vyvíjí tato organizace všestrannou èinnost podporující výzkumné, muzejní a vzdìlávací aktivity, jež mají v naší spoleènosti pøeklenout mezeru,
vytváøenou po nìkolik desetiletí bývalým režimem, mezeru, která mìla vést k zapomenutí toho, èím bylo tzv. koneèné øešení židovské otázky. Uvedené mnohostranné aktivity Terezínské iniciativy v mnoha ohledech podpoøily i èinnost Památníku Terezín. Bylo tomu tak jako po øadu let na poli výzkumu dìjin terezínského
ghetta, kde pokraèovala spolupráce s Institutem Terezínské iniciativy pøi studiu
materiálù v domácích i zahranièních archivech, výmìnì informací, doplòování
materiálù na internetových stránkách Institutu a doplòování údajù o bývalých
vìzních ghetta v databázi, jejímž garantem Institut je od jejího vzniku. Nezastupitelnou roli hráli i v tomto roce pøíslušníci Terezínské iniciativy pøi podpoøe
vzdìlávací èinnosti Památníku Terezín svou úèastí na øadì besed s domácími
i zahranièními skupinami mládeže i v semináøích pedagogù. Finanèní podpora
Terezínské iniciativy umožnila rovnìž zorganizování krátkodobých vzdìlávacích
pobytù pro øadu tøíd z našich základních i støedních škol. Èlenové Terezínské iniciativy se koneènì rovnìž zúèastnili realizace projektu natoèení tématicky koncipovaných videozáznamù se vzpomínkami pamìtníkù pro nìmecky mluvící
úèastníky vzdìlávacích programù.
Také bývalí vìzni policejní vìznice gestapa v Malé pevnosti pøispìli významnou mìrou k pøípravì materiálù pro vzdìlávací èinnost a zúèastnili se akcí organizovaných Památníkem. Byly také navázány užší kontakty, které by mìly vytvoøit
pøedpoklady pro jejich vìtší podíl na aktivitách Památníku.
S bývalými vìzni z jiných nacistických koncentraèních táborù, káznic a vìznic
byl kontakt udržován pøedevším prostøednictvím Èeského svazu bojovníkù za
svobodu. Již po nìkolik let je zvláštì intenzivní spolupráce s Historickou skupinou
Osvìtim, která po doplnìní stálé expozice Èeské republiky v Osvìtimi o tištìné
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materiály nalezla vyjádøení pøedevším na pøípravì putovní expozice pro èeské
školy o vìzních z èeských zemí v nacistických koncentraèních táborech. Výraznì
se rovnìž prohloubily kontakty s Historickou skupinou Ravensbrück, které vyústily ve vytvoøení spoleèné skupiny pro zpracování materiálù, které doplní stálou
expozici Èeské republiky v Památníku Ravensbrück. Èeský svaz bojovníkù za svobodu byl rovnìž jako v minulých letech hlavním partnerem Památníku Terezín pøi
organizování vzpomínkových akcí, zejména pøi pøípravì ústøední vzpomínkové
akce na památku obìtí nacismu, kterou je každoroèní Terezínská tryzna.
V oblasti vìdeckovýzkumné a muzejní práce zùstávaly v uplynulém roce hlavními domácími partnery Židovské muzeum v Praze, Muzeum romské kultury v Brnì, Ústav pro soudobé dìjiny ÈAV, Historický ústav ÈAV, Národní muzeum v Praze
a Univerzita J. E. Purkynì v Ústí nad Labem. Partnerské instituce Památníku Terezín se nacházejí rovnìž v Polsku, Izraeli, Nìmecku, USA, Rakousku, Nizozemsku
a na Slovensku. Konzultace, výmìna dokumentù a dalších materiálù se uskuteèòovala pøedevším s následujícími institucemi: Státním muzeem Auschwitz-Birkenau
v Osvìtimi, Yad Vashem v Jeruzalémì, United States Holocaust Memorial Museum ve
Washingtonu, Beit Theresienstadt v Givat Chaim Ichud, Anne Frank House v Amsterodamu, Museum of Jewish Heritage v New Yorku, Památníkem Buchenwald, Památníkem Dachau, Památníkem Ravensbrück, Památníkem Topografie teroru v Berlínì, Památníkem Dùm konference ve Wannsee v Berlínì, Státním muzeem Majdanek
a Muzeem SNP v Banské Bystrici.
Zástupci Památníku Terezín pracovali jako èlenové delegace Èeské republiky
v komisích mezivládní organizace Task Force for International Cooperation on
Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF) a ve výboru pro památníky zloèinù proti lidskosti (IC MEMO), který je souèástí mezinárodní organizace
muzeí ICOM.
Již po øadu let pøijíždìjí do Terezína mladí lidé ze zahranièí, aby se jako dobrovolníci úèastnili prací na obnovì a údržbì objektù a areálù, které Památník Terezín spravuje. Na zajišśování pobytù zahranièních skupin mladých lidí, které se
úèastní vzdìlávacích programù, se podílejí dobrovolníci z Nìmecka a Rakouska.
Jejich pobyt zajišśují nìmecká organizace Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste
e.V. a rakouská organizace Projekt Gedenkdienst.
Ze zahranièí pøicházela i materiální a morální podpora, kterou Památníku
Terezín poskytovali jeho pøátelé. V Nìmecku již delší èas pracují spolky pøátel
a podporovatelù Terezína v zemích Sasko, Braniborsko a Dolní Sasko.
Zahranièní služební cesty pracovníkù Památníku Terezín byly v uplynulém
roce spojeny s realizací vzdìlávacích programù (Osvìtim, Bratislava), úèastí
na vìdeckých konferencích a semináøích (Wroclaw, Banská Bystrica, Washington, Jeruzalém, Berlín, Lodž), výzkumem provádìným v zahranièních archivech
(Berlín, Ludwigsburg), èlenstvím v mezinárodních muzejních, výzkumných
a vzdìlávacích organizacích (New York, Øím, Terst, Soul, Záhøeb), pøednáškovou
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èinností (Mnichov, Vídeò, Drážïany), péèí o stálé expozice v zahranièí, jejichž
zøízením a udržováním byl Památník Terezín povìøen (Osvìtim, Ravensbrück)
a úèastí na vzpomínkovém shromáždìní v partnerské instituci (Majdanek).
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ÈESTNÝ V ÝBOR ØEDITELÙ
MUZEA GHETTA V TEREZÍNÌ
Zvláštním orgánem, který zaštiśuje èinnost Muzea ghetta jako integrální souèásti
Památníku Terezín, je od roku 1991, kdy muzeum vzniklo, Èestný výbor øeditelù,
sdružující významné osobnosti vìdeckého, kulturního, hospodáøského a politického
života z rùzných zemí. Jeho èleny jsou:
Yehuda Bauer
Ernst L. Ehrlich
Helen Epstein
Anna M.B. de Feigel
Sir Martin Gilbert
Hana Greenfield
Václav Havel
Thomas O. Hecht
Zuzana Justman
Tomáš Kraus
Ronald S. Lauder
Mark D. Ludwig
Arnošt Lustig
Charles I. Petchek
Artur Schneier
Mark E. Talisman
James E. Young
Hans Westra
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V ÝZKUMNÁ ÈINNOST

Také historické oddìlení Památníku Terezín se po období mimoøádných opatøení
zpùsobených dùsledky pøírodní katastrofy mohlo postupnì vracet ke své normální
práci a usilovat o co nejrychlejší pøekonání mezer, které v této èinnosti mimoøádná
opatøení zpùsobila.
V prvních mìsících roku ještì probíhala scénáristická a dokumentaèní pøíprava
reinstalace poslední ze stálých expozic v areálu Malé pevnosti – „Koncentraèní tábor Litomìøice 1944–1945“. Tak jako u pøedcházejících obnovovaných výstav bylo reinstalace využito k jejímu doplnìní a rozšíøení, zohledòujícímu nové výsledky výzkumu.
Oddìlení obnovilo v plném rozsahu základní výzkum dìjin represivních zaøízení
v Terezínì a Litomìøicích v letech nacistické okupace. Znovu se rozvinuly rešeršní
práce pracovníkù oddìlení v domácích a zahranièních archivech. Ve výzkumu policejní vìznice gestapa v Malé pevnosti byl hlavní dùraz položen na doplòování
databáze jejích bývalých vìzòù a získání co nejvìtšího poètu údajù o okolnostech
zatèení, vìznìní a dalších osudù v letech okupace. Zahájen byl výzkum zamìøený
na úlohu strážní jednotky SS v Malé pevnosti. Pøi výzkumu terezínského ghetta se
hlavní pozornost zamìøila na èinnost samosprávy, úlohu rùzných složek personálu
SS, význam odbojové èinnosti vìzòù a úlohu kultury pro život nuceného spoleèenství
vìzòù ghetta. Výzkum koncentraèního tábora Litomìøice se zamìøil na doplòování
databáze vìzòù a objasòování úlohy nìmeckých firem využívajících vìzeòskou pracovní sílu pøi výstavbì podzemních továren u Litomìøic.
Pracovníci oddìlení se zúèastnili øady vìdeckých konferencí a semináøù k tématice, která je náplní jejich práce, a pøipravili pro tato jednání své pøíspìvky. Intenzivnì
se vìnovali rovnìž obsahové pøípravì a podíleli se na organizaèních pøípravách mezinárodní vìdecké konference „Terezín 2004. Stav a perspektivy historiografie terezínského ghetta“. Tato konference, která se uskuteènila ve dnech 20.–23. listopadu 2004
v budovì bývalých Magdeburských kasáren, byla na jedné stranì platformou pro bilancování výsledkù historiografie terezínského ghetta od poèátku devadesátých let,
na druhé stranì pøíležitostí k výmìnì názorù na priority budoucího výzkumu v této oblasti a fórem pro prezentaci význaèných výzkumných poznatkù. Úèast výzkumných pracovníkù z øady zemí svìta a znaèné procento mladých úèastníkù jsou dobrým pøíslibem pro výzkumnou práci na tomto poli v budoucnu.
Pokraèovala rovnìž soustavná publikaèní èinnost pracovníkù oddìlení. Pøipraveny
byly pøíspìvky pro roèenku Památníku Terezín „Terezínské listy“ a pro „Terezínské
studie a dokumenty“, vydávané Institutem Terezínské iniciativy.
Vedle již zmínìné databáze bývalých vìzòù policejní vìznice gestapa pokraèovaly
práce na doplòování a rozšiøování dalších databází vìzòù nacistických represivních
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zaøízení. Již druhé desetiletí pokraèují práce na databázi bývalých vìzòù terezínského
ghetta, jejichž hlavním garantem je Institut Terezínské iniciativy. Památník Terezín
v uplynulém roce pro tuto databázi vytìžoval pøedevším údaje z doposud nezpracovaných policejních registratur židovského obyvatelstva. Další databáze shromažïuje
údaje o vìzních poboèek koncentraèního tábora Flossenbürg na území èeských
zemí.
Aktivnì se pracovníci oddìlení podíleli na vzdìlávací èinnosti Památníku Terezín
pøedevším formou zajišśování pøednášek a besed pro pedagogy a studenty z domova i ze zahranièí. Pøednášky byly zajišśovány i pro zainteresovanou domácí veøejnost.
Pokraèovala pedagogická spolupráce s Univerzitou J. E. Purkynì v Ústí nad Labem.
Prùbìžnì byly pracovníky oddìlení zajišśovány odborné konzultace pro badatele z rùzných zemí, poskytovány byly informace pro sdìlovací prostøedky, vèetnì
pøímých vystoupení v tìchto prostøedcích. Odborné informace byly poskytovány
i dalším zájemcùm. Zpracovávána byla potvrzení o vìznìní buï pøímo pro bývalé
vìznì, nebo pro jejich rodinné pøíslušníky, úøady a soudy.
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VZDÌLÁVACÍ ÈINNOST

V rámci projektu dalšího vzdìlávání pedagogù vypracovaného ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR pokraèovaly vzdìlávací semináøe pro
pedagogy. Uskuteènily se dva základní tøídenní semináøe s názvem „Jak vyuèovat
o holocaustu“ za úèasti 110 uèitelù i studentù pedagogických fakult z celé ÈR. Program tak jako v pøedchozích semináøích tohoto druhu zajišśovali lektoøi Památníku
Terezín, Vzdìlávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze a Muzea romské
kultury v Brnì. Dalšího, tentokrát ètyødenního nadstavbového semináøe nazvaného
„Holocaust ve vzdìlávání“ se zúèastnilo 65 absolventù základních semináøù. Jeho
úkolem bylo rozšíøit znalosti uèitelù o podobách holocaustu v podmínkách rùzných
okupovaných zemí, zejména však seznámit se zkušenostmi a metodami výuky,
používanými k osvojování této problematiky v zahranièí. Vedle 9 domácích lektorù
se jej proto zúèastnilo též 5 lektorù zahranièních. Uspoøádání tohoto semináøe bylo
umožnìno také díky finanèní podpoøe mezinárodního sdružení Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF).
Podpora ITF byla poskytnuta také na uskuteènìní tøetího nadstavbového stupnì
semináøù, konaného ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvìtimi. Tohoto
semináøe se zúèastnilo 43 pedagogù, program zajišśovalo 8 lektorù z Èeské republiky a z Polska.
Pro žáky a studenty èeských škol bylo uspoøádáno 88 jednodenních a 29 vícedenních vzdìlávacích programù spojených s prohlídkami expozic, besedami s pamìtníky
a samostatnou tvùrèí prací. Stále více školních skupin se zapojuje do pátrání po
„zmizelých sousedech“ v jejich obcích èi regionech a právì v Terezínì o nich zpravidla nacházejí poslední stopy.
Pro zahranièní zájemce probìhlo 31 jednodenních a 45 pobytových vzdìlávacích
semináøù a workshopù. Tradiènì se konal i Festival tolerance, pøipravovaný a realizovaný Mezinárodní školou v Praze. Na jejich zajištìní se významnì podíleli dobrovolní pracovníci z Rakouska a Nìmecka, kteøí v Památníku pùsobí vždy po dobu jednoho roku. Tøídenní vzdìlávací semináø se také konal pro polské uèitele a 7 dní se
v Památníku vzdìlávali a jednali vedoucí pracovníci muzeí z celého svìta, sdružení
do Mezinárodní koalice muzeí památných míst svìdomí lidstva.
Již podvanácté se na konci srpna uskuteènilo tradièní èesko-nìmecké setkání
pedagogù, jehož program tentokrát probíhal v Terezínì a v Praze. Zaøazena byla
jak témata historická, tak aktuální otázky vývoje obou zemí, zejména ve vztahu
k menšinám a pøistìhovalcùm.
Byla pøipravena literární a výtvarná soutìž pro èeské školy s názvem „Zùstat
èlovìkem“. Pøihlášeno do ní bylo na ètyøi sta prací, z nichž nejlepší byly ocenìny.
Záštitu nad soutìžemi již tradiènì pøevzala bývalá vìzeòkynì terezínského ghetta,
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Hana Greenfieldová z Izraele. Z nejlepších výtvarných prací byly následnì uspoøádány
dvì výstavky – v Terezínì a v Litomìøicích.
Po celý rok zajišśovalo vzdìlávací oddìlení metodické vedení studentù UK Praha,
Technické univerzity Liberec, Univerzity J. E. Purkynì v Ústí n. L. a rovnìž nìkterých
støedních škol z regionu.
Organizaènì bylo zajištìno pøedstavení dìtské opery Brundibár v podání Dismanova rozhlasového dìtského sboru a pøedstavení Divadla Miriam z Prahy nazvané
„Žalozpìv za 77 297 obìtí“.
Oddìlení pøipravilo ètyøi èísla Zpravodaje, vzdìlávacího a informaèního bulletinu Památníku Terezín, urèeného zejména pedagogùm. Na zajištìní jeho vydávání
se finanènì podílelo Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR a Dùm Anny
Frankové v Amsterodamu. Byl sestaven a vytištìn katalog z vybraných výtvarných
prací a zajímavých úryvkù literárních prací zaslaných do soutìže. Pøipraven byl
rovnìž pøíspìvek o èinnosti vzdìlávacího oddìlení do sborníku Terezínské listy.
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DOKUMENTACE A SBÍRKY

DOKUMENTAÈNÍ ODDÌLENÍ
Do sbírek dokumentaèního oddìlení byla mimo jiné zapsána pozùstalost bývalého èetníka v ghettu F. Makovského, který byl za pomoc vìzòùm zatèen a vìznìn
v Kladnì a v Malé pevnosti Terezín. V pozùstalosti je nìkolik dokladù z doby služby v ghettu, èást motáku odeslaného F. Makovským z Malé pevnosti Terezín, prohlášení bývalých vìzòù o jeho èinnosti a vlastní vzpomínky F. Makovského. Bohužel pozùstalost nebyla pøedána do našeho archivu celá. Další vìtší celek dokumentù
byl získán pøevodem ze Západoèeského muzea v Plzni. Jsou to dokumenty z doby
osvobození Terezína, napø. o repatriaci osvobozených vìzòù.
V chronologické evidenci bylo zapsáno 19 pøírùstkových èísel. V systematické evidenci bylo novì zpracováno v elektronické podobì 58 inventárních èísel písemností.
Z døíve zpracovaných sbírek bylo 146 inventárních èísel pøevedeno do elektronické
podoby. V pomocném materiálu bylo evidováno 88 pøírùstkových èísel.
Odborná knihovna získala a zaevidovala 352 nových knih. Retrospektivnì bylo do
databáze knih pøevedeno 90 záznamù. Do detašované knihovny v muzeu ghetta bylo
pøedáno 54 knih. Bylo vyvíjeno úsilí o nahrazení povodnìmi poškozených knih a provedena inventura knižního fondu za úèelem zjištìní rozsahu škod zpùsobených povodní. Vyøazeno bylo v dùsledku poškození 780 knih. Nahradit se podaøilo 50 titulù.
Dalších 764 knih bylo poškozeno ménì a zùstaly souèástí knižního fondu. Dále byly
zpracovány výstøižky s tématikou Terezína a holocaustu z našich i zahranièních periodik. V rámci Terezínských listù byla vydána terezínská bibliografie.
Fotolaboratoø zhotovila 1364 fotografií a 7 diapozitivù. Z toho 486 bylo poøízeno
pro dokumentaci významných akcí a èinnosti Památníku, 237 pro badatele a jiné
úèely, 648 pro dokumentaci sbírek (trojrozmìrných pøedmìtù, obrazù a fotografií).
Fotoarchiv poskytl badatelùm a externím žadatelùm 54 kusù digitálních fotografií, 89 kusù barevných a 25 kusù èernobílých fotografií. Dále zapùjèil 33 fotografií
pro propagaèní úèely.
V archivu bylo zhotoveno pøibližnì 22 300 xeroxových kopií. Vìtšinu z tohoto
poètu tvoøí kopie písemných materiálù ke studijním úèelùm pro badatelnu. Bylo
dokonèeno zhotovování xerokopií znièených povodní v roce 2002 a okopírovány
i všechny zbývající sbírkové písemnosti s výjimkou vzpomínek. Èást z uvedeného
poètu tvoøí xerokopie poøízené ze zapùjèených dokumentù nebo z vlastních sbírek
pro studijní potøeby odborných pracovníkù Památníku. V zájmu ochrany sbírek bylo
zapoèato se skenováním dìtských èasopisù vzniklých v ghettu Terezín. Dosud byly
naskenovány èasopisy Vedem, Noviny a Domov (celkem 1083 listù).
Mimo výše uvedené bylo pracovníky archivu zhotoveno pro badatele a externí
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žadatele 771 listù èernobílých a 1042 listù barevných xerokopií. V poètu barevných
xerokopií je zahrnut èasopis Vedem, který byl žadateli poskytnut souèasnì také v digitální podobì.
Dokumentaèní oddìlení poskytlo badatelské služby 39 badatelùm a 37 žadatelùm
o informace o vìznìní. Žádosti o informace byly vyøizovány také písemnì.
Agentura Vankol provedla konzervaci 66 listù písemných materiálù poškozených
povodní v roce 2002. Šlo hlavnì o vyhlášky z doby okupace, tedy o dokumenty velkých rozmìrù. Tím byla zcela dokonèena konzervace povodní postižených
sbírkových materiálù. Konzervátor Památníku ošetøil 146 listù rùzných písemností
a pøírùstkovou knihu pomocného materiálu, která byla poškozena povodní.
Pøi mimoøádné inventuøe povodní zasažených sbírek bylo pro neupotøebitelnost
navrženo k odpisu pouze 1 inventární èíslo. Text dokumentu byl témìø úplnì smytý.
Ostatní dokumenty jsou v pomìrnì dobrém stavu. Na nìkterých jsou skvrny, dost
èasto barevné, výjimeènì je zhoršena èitelnost.
Podnikový archiv a projekty byly z provizorních prostor pøemístìny do novì
zøízeného depozitáøe.
SBÍRKOVÉ ODDÌLENÍ
Do sbírek Památníku Terezín bylo vedle drobných pøedmìtù denní potøeby darem získáno 7 koláží od bývalé vìzeòkynì terezínského ghetta Chavy Pressburger,
které byly využity pro putovní výstavu o èasopise Vedem. Dále byly do sbírek darem získány 4 kresby E. F. Levense z koncentraèního tábora Flossenbürg. Zakoupeno bylo po jednom návrhu na úpravu Národního a Židovského høbitova od profesora Aleše Veselého a 1 malba od neznámého autora oznaèovaného jako monogramista
E. B. z ghetta Terezín.
Do chronologické evidence bylo zapsáno 49 pøírùstkových èísel a v systematické evidenci bylo zpracováno 38 inventárních èísel. Do elektronické podoby bylo
pøepsáno 766 záznamù výtvarných dìl a 60 záznamù trojrozmìrných pøedmìtù a listinných materiálù.
Pøi inventarizaci sbírek bylo zrevidováno 2500 inventárních èísel sbírkových
pøedmìtù. Bìhem roku pokraèovala rekonstrukce depozitáøù v objektu tzv. Kammeru a novì byl zrekonstruován i depozitáø v bývalých Magdeburských kasárnách.
Pracovníci sbírkového oddìlení zajišśovali badatelské služby pro 59 domácích
i zahranièních badatelù, písemnì byly služby poskytnuty 42 žadatelùm. Pracovníci
oddìlení rovnìž zajišśovali zápùjèky v tuzemsku, stejnì jako dlouhodobé zápùjèky do
zahranièí, a podíleli se na obnovì posledních expozic znièených povodní.
V mìsících kvìtnu až èervnu 2004 probìhla výstava „V zrcadle terezínského èasu“.
Veøejnosti byly v novì zrestaurovaných výstavních prostorách bývalých vìzeòských
cel ve IV. dvoøe Malé pevnosti pøedstaveny výsledky sbírkotvorné èinnosti Památníku Terezín z let 1993–2003. Vedle dìl výtvarného umìní byly vystaveny též
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trojrozmìrné pøedmìty denní potøeby rozdìlené do 4 celkù – volný èas, náboženství,
kontakt s okolním svìtem a zdravotnictví. Touto výstavou navázalo sbírkové oddìlení
na výstavy z akvizic Památníku Terezín konané v letech 1978, 1983 a 1990, které se
tehdy uskuteènily pod názvem „Nikdy válku“.
Bìhem roku bylo pro žadatele vyhotoveno 458 kopií (238 barevných a 220 èer-nobílých) a 140 digitálních fotografií sbírkových pøedmìtù pro výstavní, studijní
a publikaèní úèely. Dále bylo poskytnuto 126 sbírkových pøedmìtù k natáèení dokumentárních poøadù. Pro obnovu badatelského centra bylo zhotoveno 1026 barevných kopií kreseb terezínských malíøù a 394 barevných kopií materiálù
z literární pozùstalosti Petra Kiena.
Prùbìžnì probíhalo restaurování sbírek vlastním restaurátorem i specializovanými firmami. Interní restaurátor pokraèoval v restaurování povodnìmi poškozených
pøedmìtù a ošetøil 50 plakátkù z tzv. Heømanovy sbírky. Vedle toho bylo externì
zrestaurováno 50 výtvarných dìl pøevážnì od Adolfa Hoffmeistera, Karla Štìcha a Josefa Nováka, 7 novodobých tapiserií a 15 textilních sbírkových pøedmìtù.
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HOSPODÁØSK Á ÈINNOST, DARY A PØÍSPÌVKY

A. Pøíjmy a výdaje v roce 2004
Pøíjmy: a) vstupné ............................................................................................33 643 562,23 Kè
b) pøíspìvek Ministerstva kultury ÈR ......................................23 580 000,00 Kè
c) ostatní pøíjmy.................................................................................18 571 390,71 Kè
Výdaje: a) materiálové náklady a energie ................................................10 698 558,10 Kè
b) osobní náklady celkem..............................................................23 555 964,00 Kè
c) ostatní náklady (služby, opravy, nájmy atd.)...................... 41 195 266,71 Kè
B. Sponzorské pøíspìvky v roce 2004 èinily celkem ............................2 261 546,64 Kè
Nejvìtšími èástkami pøispìli tito dárci:
Patrick R. Mehr a Helen Epstein, USA
Ivana Voborníková, ÈR
Hanuš Holzer, SRN
Eric Huppert, Francie
Èeská unie židovská, ÈR
Karl Vogel, SRN
Claremont McKenna College, USA
ÚV – Èeský svaz bojovníkù za svobodu, ÈR
Terezínská iniciativa, ÈR
Nihon Tele-Work K.K., G. Ishikawa, Japonsko
Chris Mills, Knight Ridder, USA
Kenneth Sitomer, USA
Alice Deutsch, USA
Shirley Schoner, USA
Helen Greenwald, USA
Dr. Bettina Bouresh, SRN
Anne Frank Stichting, Nizozemsko
International Task Force for Holocaust Education, Švédsko
The American Jewish Point, USA
Pavel Rajáèek, Èeský rozhlas 3 – Vltava, ÈR
Krajský úøad Ústeckého kraje, Kanceláø hejtmana, ÈR
Robert H. Arnow, Joan Arnow, USA
Viliam Bartoš, ÈR
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Ivana Flosmanová, ÈR
Milan Flosman, ÈR
Rùžena Velecká, ÈR
Lenka Bartošová – Luba, ÈR
Miroslav Tuháèek, ÈR
Dáša Matušíková, ÈR
Hannelore Cars, SRN
Aktives Museum Spiegelgasse an Dorothee Lottmann-Kaeseler,
SRN
Verein der Freunde und Förderer von Theresiendtadt/Terezín e.V.,
Brandenburg, SRN
Václav Bradáè, ÈR
Miriam Potocky, USA
Dieter Jeschke, SRN
Sektion Nordbaden der Regionalgruppe Baden-Württemberg,
SRN
Dana Rampachová, ÈR
Židovská obec Olomouc, ÈR
Deutsche Telekom AG, SRN
Claims Conference, USA
Menšími èástkami pøispìla øada dalších dárcù, z nichž vìtšina zùstala anonymními. Také jim všem náleží stejnì jako výše jmenovaným naše upøímné podìkování.
Prostøedky získané z darù v roce 2004 byly zatím využity pro následující úèely:
Terezínská tryzna ....................................................................................................20 000,00 Kè
Literární a výtvarná soutìž mládeže.................................................................71 162,04 Kè
Zpravodaj vzdìlávacího oddìlení.....................................................................159 112,70 Kè
Mzdové náklady .......................................................................................................38 929,00 Kè
Vzdìlávací semináøe................................................................................................71 379,84 Kè
Restaurování krematoria na Židovském høbitovì .......................................15 622,00 Kè
Vysoušeèe vlhkosti zdí ........................................................................................100 000,00 Kè
Restaurování vìzeòských paland ve IV. dvoøe Malé pevnosti ................46 713,43 Kè
Expozice v krematoriu na Židovském høbitovì .........................................191 580,00 Kè
Restaurování modlitebny z doby ghetta ......................................................420 000,00 Kè
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TECHNICK Á A STAVEBNÍ ÈINNOST

Odstraòování následkù povodnì v srpnu 2002 – vysoušení, odvlhèování, opravy a opìtovné zprovoznìní objektù Památníku Terezín;
Oprava fasády a nátìr oken správní budovy Malé pevnosti;
Oprava fasády budovy Muzea Malé pevnosti;
Oprava fasády a nátìr oken budovy Muzea ghetta;
Oprava fasády a nátìr oken budovy krematoria na Židovském høbitovì;
Restaurování interiéru krematoria na Židovském høbitovì;
Restaurování pùvodního vybavení cel a kanceláøí Správního dvora v Malé
pevnosti, Souèásti návštìvnické trasy bývalé policejní vìznice gestapa;
Zahájení prací na zkušebním úseku sanace zdiva pevnostního systému;
Speleologický prùzkum a zamìøení stavu podzemního pevnostního systému
Malé pevnosti;
Dokonèení stavby vodovodní pøípojky do Malé pevnosti;
Údržba travnatých ploch v areálech Památníku Terezín;
Bìžné opravy a údržba objektù Památníku Terezín;
Realizace energetického auditu v objektech Památníku Terezín.
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Uspoøádání Terezínské tryzny a dalších vzpomínkových akcí k 60. výroèí osvobození;
Pøíprava dvou putovních výstav k 60. výroèí osvobození;
Rozšíøení stálé expozice o vìzních z èeských zemí v Památníku Ravensbrück;
Pokraèování výzkumu nacistických represivních zaøízení v Terezínì a Litomìøicích a budování databází jejich bývalých vìzòù;
Spolupráce pøi uspoøádání mezinárodní konference „Terezín ve tøetím tisíciletí“;
Uspoøádání sedmi doèasných výstav;
Uspoøádání vzdìlávacích semináøù pro uèitele, studenty a žáky;
Uspoøádání výtvarné a literární soutìže pro mládež;
Pokraèování sbírkotvorné èinnosti;
Provedení repase ètyø stálých expozic v bývalých Magdeburských kasárnách.

31

PAMÁTNÍK TEREZÍN
Výroèní zpráva za rok 2004

Vydal: Památník Terezín
Adresa redakce:
Památník Terezín
411 55 Terezín
Èeská republika
Tel.: +420 - 416 782 131, 416 782 442, 416 782 225
Fax: +420 - 416 782 245
e-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
Internet: www.pamatnik-terezin.cz
Vychází jednou roènì vlastním nákladem.
Redakèní uzávìrka této zprávy: 11. 2. 2005

32

