Název aktivity
Datum konání akce
Krátký popis aktivity
Cíle a odůvodnění aktivity

Terezínská tryzna
21. května 2017
Vzpomínková akce u příležitosti 72. výročí osvobození k uctění obětí nacistické perzekuce
Tryzna v Terezíně se každoročně koná jako odkaz tzv. Buchenwaldské přísahy, jejímž obsahem bylo
prohlášení osvobozených vězňů koncentračního tábora Buchenwald v roce 1945, že neustanou
v připomínání válečných událostí, dokud nebudou vymýceny všechny kořeny nacismu. Koná se vždy
třetí neděli v květnu na závěr Mezinárodních pamětních dní odboje.
Pietní akt
Mezinárodní
Široká veřejnost bez omezení z hlediska věku, pohlaví, vzdělání

Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
cca 4 000
aktivity (nepovinné)
Národní hřbitov před Malou pevností, Terezín
Místo realizace aktivity
Akce má významný mediální ohlas – pozornost je jí věnována jak veřejnoprávními, tak také
Očekávané výsledky/dopady/výstupy

Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace

komerčními médii – celoplošnými i regionálními. V posledních cca 5 letech je celá Terezínská tryzna
přenášena živě Českou televizí. Hlavní projev je vždy v podání jednoho z čelních představitelů ČR
(prezident, předseda vlády, předseda Senátu či PS PČR); akce se zúčastňují velvyslanci a zástupci
ambasád zemí, jejichž příslušníci prošli represivními zařízeními v Terezíně a Litoměřicích.
cca 1,5 mil. Kč
Vícezdrojové
Památník Terezín, státní příspěvková organizace
Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení
roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa.
V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí
rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací
činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.

Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity

Principova alej 304, 411 55 Terezín, IČO: 00177288, DIČ: CZ00177288
Mgr. Tomáš Rieger
pracovník vztahů k veřejnosti
606 333 900 nebo 416 724 549
rieger@pamatnik-terezin.cz
PhDr. Jan Munk, CSc. – ředitel Památníku Terezín
Ústecký kraj, Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu, Město Terezín, Federace
Židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa
1.) Distribuce tištěných materiálů ve třech prodejnách knih a publikací (Malá pevnost, Muzeum
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
ghetta a Magdeburská kasárna)
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2017
2.) Sdílení události na facebookové stránce Památníku Terezín
3.) Omezená možnost pro prezentaci formou roll-upů

