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NÁZEV PROJEKTU
II. ročník Memoriálu terezínské fotbalové ligy aneb
Zaplať pánbůh za fotbal.
Fotbalový turnaj pro kategorii starších žáků
Fotbalová liga v ghettu Terezín se hrála v letech 1942 – 1944. V sedmičlenných
týmech hráli amatérští i profesionální fotbalisté v téměř všech hráčských
kategoriích od mladších žáků po muže. Zápasům přihlížely tisíce diváků –
obyvatelů terezínského ghetta. Pod dohledem německých dozorců, kteří fungovali i
jako majitelé jednotlivých družstev bylo odehráno na stovky zápasů. Většina vězňů
ghetta skončila ve vyhlazovacích táborech.
V roce 2012 byl o Terezínské lize natočen dokumentární film v koprodukci České
televize a festivalu Devět bran.
PŘEDKLADATEL PROJEKTU
Př edkladatelem projektu je Výzkumné centrum archeologie zla, o.p.s.,
nezávislá, multidisciplinární a nezisková organizace, která od roku 2016
realizuje projekt Centra studií genocid v Terezíně.
Posláním Centra studií genocid Terezín je podporovat potř ebný respekt k
lidským a obč anským právů m a zabraň ovat šíř ení tě ch politických a sociálních
tendencí, které prostř ednictvím rasisticky, fundamentalisticky a antisemitsky
zamě ř ených skupin a politických hnutí posilují nárů st nenávisti a násilí ve
společ nosti.
ZKUŠENOSTI PŘEDKLADATELE PROJEKTU
Výzkumné centrum archeologie zla navazuje na č innost sedmnácti ročníků
mezinárodního festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran.
Centrum zahájilo své aktivity v roce 2012 s cílem podpoř it uvedení mezinárodně
uznávaného vě deckého oboru studií genocid (z angl. „genocide studies“) do
vzdě lávacího systému v Č eské republice. V letech 2012-2016 se Výzkumné
centrum archeologie zla podílelo na realizaci projektu Vlaku Lustig, unikátního
projektu, který na nádražích 23 mě st v Č eské republice, Polsku a na Slovensku
prostř ednictvím divadelní hry Arnošta Lustiga „Modlitba pro Kateř inu
Horovitzovou“ a vzdě lávacích aktivit př ipomně l památku obě tí holocaustu více
než 16 000 č eských, polských a slovenských diváků .
Na nádraží v Praze-Bubnech byl v roce 2013 pilotně realizován i vzdě lávací
program pro žáky základních a stř edních škol. Programu, který kombinoval
výukový program s divadelním př edstavením tematicky vě novaný obě tem
genocidního násilí, se zúč astnilo 1 000 mladých lidí z celé Č R. Mezi uskuteč ně né
vzdě lávací aktivity dále patř í např . mezinárodní workshop pro pedagogy
základních a stř edních škol o př ístupech k výuce o genocidách a genocidním
násilí (zář í 2013), př ednášková č innost na č eských vysokých školách, v
Poslanecké sně movně Parlamentu Č R a spoluorganizace filmového festivalu pro
studenty základních škol, který př ipomně l události genocid ve svě tových
dě jinách.

Od roku 2016 Výzkumné centrum archeologie zla realizuje v prostorách
bývalého židovského ghetta v hlavní pevnosti města Terezín projekt Centra
studií genocid Terezín. Vzdělávací, osvětové a kulturní aktivity probíhají na
základě partnerské smlouvy uzavřené mezi Výzkumným centrem archeologie
zla, o.p.s., Městem Terezín a sdružením Terezín – město změny v objektu
zrekonstruovaných Dělostřeleckých kasáren. V roce 2017 byl na nádvoří
Dělostřeleckých kasáren umístěn divadelní Vlak Lustig.
V průběhu roku 2017 proběhlo v rámci oficiálního otevření činnosti centra
několik významných aktivit včetně realizace I. ročníku Memoriálu terezínské
fotbalové ligy. Turnaj byl vyhodnocen účastníky – trenéry, rodiči i hráči – jako
úspěšný jak po stránce sportovní a organizační tak i po stránce vzdělávací za
velkého zájmu médií.
Aktivity centra studií genocid Terezín jsou podrobně popsány na webových
stránkách www.studiagenocid.cz.
PARTNEŘI A REALIZÁTOŘI
Na přípravě a realizaci aktivit projektu se podílejí obecně respektované a
mezinárodně uznávané instituce a osobnosti v oblasti sportu, vzdělávání a státní
správy a samosprávy.
INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI
Český olympijský výbor – komise pro Fair Play
Výkonný výbor FAČR
Ústecký krajský fotbalový svaz FAČR
Okresní fotbalový svaz Litoměřice
Město Terezín
TJ Sokol Terezín
Smíchovská střední průmyslová škola
Židovská liberální unie
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Česká televize
Český rozhlas
Hattrick
Regionální média

CÍLE PROJEKTU
Cílem sportovně vzdělávacího projektu Memoriál terezínské fotbalové ligy je
seznámit generaci 12ti – 14ti letých mladých sportovců a jejich rodinných
příslušníků s historickými událostmi let 1939 – 1945.
Memoriál terezínské fotbalové ligy je připomínkou síly fotbalu v dobách, kdy
se nehrál pro zábavu, slávu ani peníze, v dobách nacistického útlaku a likvidace
židovského obyvatelstva v okupovaných evropských zemích.
V terezínském ghettu byli uvězněni Židé z Německa, Rakouska, Slovenska,
Maďarska, Dánska, Holandska, Francie a dalších zemí.
Memoriál je pietní vzpomínkou na oběti holocaustu na území protektorátu
Čechy a Morava. Terezínská fotbalová liga pomáhala přežít a zapomenout na
každodenní utrpení a strádání za zdmi terezínského ghetta.
Memoriál je oslavou sportu, který zachovával především v dětských duších
naději na život v lepším světě.
Kromě sportovního programu, který zahrnuje samotný turnaj, seznámíme
v unikátních umělecko-vzdělávacích programech účastníky turnaje (včetně jejich
doprovodu) s dějinami terezínské fotbalové ligy a obecnými dějinami utrpení
obětí genocidního násilí.
CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU
V obecnějším smyslu je projekt určen široké veřejnosti ve všech věkových
kategoriích s důrazem na příznivce fotbalu – fanoušky, rodiče, fotbalové
činovníky, trenéry, atp.
Konkrétní cílovou skupinou vzdělávací části projektu jsou registrovaní
hráči v kategorii starší žáci a jejich doprovod – rodiče, sourozenci,
kamarádi, trenéři a asistenti.
CENY PRO ÚČASTNÍKY TURNAJE
Pohár Hanuše Holzera pro vítěze turnaje
Pohár Petra Erbena pro nejlepšího hráče
Pohár Jana Burka pro nejlepšího střelce
Pohár Tomyho Karase pro nejlepšího útočníka
Pohár Oty Pavla pro nejlepšího obránce
Pohár Arnošta Lustiga pro nejlepšího brankáře
Pohár Fredyho Hirsche pro nejlepšího trenéra
Pohár starosty města Terezín Daniela Trapaniho za Fair play – pohár věnuje a
uděluje komise pro Fair Play při Českém olympijském výboru

TECHNICKÝ PLÁN TURNAJE
Pořadatel: Výzkumné centrum archeologie zla, o.p.s.
(Centrum studií genocid Terezín)
Termín: 6. – 9. září 2018
Místo konání: hřiště Terezín
Symbolický výkop v Dělostřeleckých kasárnách
6. 9. odpol.
Rozhodčí: Zajišťuje KR FAČR
Technická ustanovení:
Věková kategorie:
Starší žáci.
Hrací systém: Hraje se systémem každý s každým, dále vyřazovacím
systémem.
Hrací doba: Hraje se 20 min. st. žáci + 5 min. přestávka.
V případě velmi špatného počasí nebo terénu může být hrací čas po
vzájemné dohodě upraven. Střídání hokejovým způsobem. Střídat je
nutné z poloviny hřiště.
Hrací plocha: Hraje se na obou polovinách hřiště, na branky 2m x
5m, na přírodní nebo umělé trávě.
Pravidla: Počet hráčů 1+7, podle pravidel fotbalu malých forem
(1+7), platného soutěžního řádu a těchto propozic. Bude se hrát
způsobem ST + ST
Vyloučení: Hráč nesmí nastoupit v příštím utkání, při závažnějším
provinění do konce turnaje.
Soupisky: Soupisku týmu vedoucí či trenér odevzdají před
zahájením turnaje.
Dresy: Nahlásí účastníci předem pořadateli, jehož povinností je
zajistit rozlišovací trika. Každý z účastníků si vezme 2 soupravy dresů
různých barev!
Hospodářské záležitosti: Stravování a ubytování pro účastníky
zajišťuje pořadatel.
Zdravotní zabezp.: Hráči startují na vlastní nebezpečí, lékařský
dozor zajištěn.
Hodnocení turnaje:
Body a skóre se sčítají, o pořadí rozhoduje:
1. větší počet vstřelených branek, v případě rovnosti pak
2. počet získaných bodů,
3. rozdíl skóre,
4. pokutové kopy.

