
                                  

                                                                               

TISKOVÁ ZPRÁVA, 23. 4. 2014 Praha
JOM HA-ŠOA 
Den vzpomínání na oběti holocaustu

Jom ha-šoa, Den vzpomínání na oběti holocaustu, připadá na pondělí 28. dubna 2014. Institut 
Terezínské iniciativy a Nadační fond obětem holocaustu pořádají již podeváté veřejné čtení jmen obětí 
holocaustu na pražském náměstí Míru od 14 do 17 hodin. V letošním roce se vzpomínkové čtení 
uskuteční díky regionálním partnerům také v Brně, Olomouci, Liberci, Kutné Hoře a Sušici. Záštitu nad 
akcí převzal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

Tématem letošního čtení je židovské a romské vzdělávání  v předválečném Československu a během 
Protektorátu Čechy a Morava. Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně 
vydal informační materiál, který bude připraven pro účastníky. Součástí akce bude také výstava 
studentských prací vítězů II. ročníku soutěže JOM HA-ŠOA, letos na téma „Mít své místo - Židé a Romové –
naši spolužáci před holocaustem a dnes“  v Praze a Brně za účasti vybraných autorů prací. 

Veřejné připomínky se zúčastní pamětníci holocaustu, významné osobnosti veřejného a kulturního života, 
představitelé židovských i romských organizací a všichni ti, kterým památka obětí holocaustu není 
lhostejná. Svou účast na pražském čtení přislíbili např. ministr Jiří Diensbier, velvyslanec Státu Izrael Gary 
Koren, viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru Felix Kolmer, starostka MČ Prahy 2 Jana 
Černochová, prezident Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čeněk Růžička. 

Den  holocaustu  a  hrdinství,  hebrejsky  „Jom  ha-šoa  ve  ha-gvura“,  je  dnem,  kdy  se  prostřednictvím
občanských a náboženských obřadů vzpomíná na památku šesti milionů zavražděných Židů i na židovské
hrdiny  bojující  proti  nacistům.  Cílem  akce  v  ČR  je  připomenout  společně  židovské  a  romské  oběti
nacistické perzekuce a podpořit diskusi o současném stavu lidských práv.

Tereza Štěpková, ředitelka, Institut Terezínské iniciativy,  www.terezinstudies.cz
Marta Malá, ředitelka, Nadační fond obětem holocaustu, www.fondholocaust.cz

Další informace: 
Tereza Štěpková
Email: tereza.stepkova@terezinstudies.cz
Tel.: 776 743 554
Fotografie z loňské akce na 
FB: https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.449591101785750.1073741825.270331866378342&type=1

Partneři: Židovská obec Brno, Muzeum romské kultury v Brně, Oddělení pro vzdělávání a kulturu 
Židovského muzea v Praze, pobočka Brno, Městská část Brno-střed, Židovská obec Olomouc, Město 
Olomouc, Židovská obec Liberec, Knihovna Liberec, kulturní spolek Rašelina - Sušice, Město Kutná 
Hora, Kávéeska - Brno, Městká část Praha 2, mamacoffee, ES4U, ČSOB AM
Mediální partner: Radio  1, Radio Applaus
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