
 

Koncert Terezínské ozvěny na Terezínském náměstí, sobota 28. září 2013 

V sobotu 28. září se na terezínském náměstí uskuteční koncert písní a básní, které zněly 

za druhé světové války ve zdejším ghettu. Koncert připravuje fórum Terezínská štafeta - 

několik desítek mladých lidí z celé České republiky, kteří se tématu již několik let věnují – 

město Terezín a zdejší skautský oddíl. Zazní i zhudebněné básně, jejichž autory jsou kluci 

a holky, kteří v postupující temnotě, tváří v tvář nedostatku, nemocem a hrozbě transportů 

na východ dokázali společně se svými vychovateli vytvářet krásná lidská společenství, 

naplnit své dny uměleckou tvorbou, sebevzděláním, sportem a pomocí slabším i sobě 

navzájem. Většina z nich se konce války nedožila. Koncert má být připomínkou jejich osudů 

a jejich tvorby. Pořadatelé připravili i několik písní, které zazní v Terezíně od konce války 

téměř poprvé (např. Terezínská hymna vězňů). 

Akce se uskuteční 28. září od 17:30 na schodech terezínského kostela na náměstí. Vstup 

je volný. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v náhradních prostorách. 

 

Symbolické putování z Terezína na Říp, neděle 29. září 2013 

V neděli 29. 9. se na památku smutného 70. výroční prvních transportů z Terezína do 

Rodinného tábora Birkenau uskuteční symbolický pochod z Terezína na horu Říp. Dle 

vyprávění pamětníků zdejší vězni ze šancí ghetta hleděli do dálky právě k symbolu 

svobody a vlasti k hoře Říp, která je z Terezína vidět. Většina z nich se na tuto horu už 

nikdy neměla možnost vypravit – na místo k Řípu byli nuceně odvezeni na smrt.  

 

Do rodinného tábora Birkenau z Terezína zamířily celkem dva transporty, ty byly po 6 

měsících „karantény“ 8. března a 10.-12. července 1944 z velké části zlikvidovány v 

plynových komorách. Tyto dny představují největší hromadné vraždy československých 

občanů v době druhé světové války. Ze 17 500 vězňů rodinného tábora přežilo pouhých 

1294. Více o historii rodinného tábora. 

 

 Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení + plakáty. 

 

 

Terezínská štafeta – projekt gymnázia Přírodní škola 

www.terezinskastafeta.cz  

bicak@terezinskastafeta.cz 

+420 777 857 389 

 
 

   

http://terezinskastafeta.cz/aktuality/terezinske-ozveny.html
http://terezinskastafeta.cz/index.html
http://www.terezin.cz/
https://soundcloud.com/vedem-terezin/sets/music-hudba
http://vedem-terezin.cz/
http://terezinskastafeta.cz/aktuality/terezinske-ozveny.html
http://www.holocaust.cz/cz2/history/events/family_camp
http://www.holocaust.cz/cz2/history/events/family_camp
http://terezinskastafeta.cz/aktuality/rip.html
http://www.holocaust.cz/cz2/history/events/family_camp
https://drive.google.com/folderview?id=0B0c-Hd5W4TYbVjdLVFJaVVZWaHM&usp=sharing
http://www.terezinskastafeta.cz/
mailto:bicak@terezinskastafeta.cz
http://terezinskastafeta.cz/images/photos/koncert-terezin.jpg
http://terezinskastafeta.cz/aktuality/fotky/rip-verejnost-plakatek.jpg

