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Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa 2021

8. dubna proběhne již 16. ročník Veřejného čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa. 
Stejně jako v loňském roce zasáhla do realizace akce pandemie koronaviru a s ní 
spojená protiepidemiologická opatření. Již po druhé se proto připomínka obětí 
nacistické rasové perzekuce za druhé světové války nekoná ve veřejném prostoru, ale 
pouze ve virtuálním světě.

„Je pro nás důležité neporušit tradici i v této těžké době a zachovat tak kontinuitu akce: kvůli 
lidem, jejichž památku připomínáme, i všem těm, kteří se do čtení každý rok zapojují,“ říká 
Tereza Štěpková, ředitelka Institutu Terezínské iniciativy. „Pro mě osobně je důležité zachovat 
také desetiletou tradici společného čtení jmen židovských a romských obětí holocaustu. 
Necháváme však na každém účastníkovi, jaká jména zaznamenaná v naší Databázi obětí se 
rozhodne přečíst,“ dodává.

Účastníci se mohou připojit třemi způsoby. Předem registrovaní zájemci se připojí do čtení v 
reálném čase a každý připomene 6 jmen obětí buď podle svého výběru, nebo podle seznamu, 
který předem obdrží. Čtení v reálném čase bude probíhat od 14.00 do 17.00 a bude streamováno
na sociálních sítích a na webových stránkách Institutu Terezínské iniciativy. Dále je možné se k 
akci připojit také tak, že zájemci předtočí video nebo audio, které pořadatelům zašlou předem. 
Tyto příspěvky budou zařazeny do živého vysílání čtení jmen. Třetí možností je 8. dubna sdílet 
svůj příspěvek přímo na své sociální sítě, a to s hashtagem #ctujmenanajomhasoa. Lidé také 
mohou sledovat stream vysílání a věnovat obětem nacistického bezpráví tichou vzpomínku v 
soukromí.

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa je maraton čtení jmen mužů, žen a dětí, kteří 
byli nacisty označeni a nespravedlivě pronásledováni jako rasově méněcenní. Pravidelně se koná 
v jarních měsících – v České republice od roku 2006, a to nejprve v Praze, odkud se od roku 
2013 začalo rozšiřovat i do dalších měst. Stejně jako v minulých letech se touto akcí připojujeme
k uctění památky hrdinů a obětí holocaustu, které nese název Jom ha-šoa ve ha gvura (Den 
holocaustu a hrdinství) a upomíná na den zahájení povstání židovských vězňů nacistického 
ghetta ve Varšavě. 

Celá akce se koná pod záštitou J.E. Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael v České republice, 
MUDr. Zdeňka Hřiba, primátora hl. města Prahy, a Mgr. Tomáše Petříčka, Ph.D., ministra 
zahraničních věcí ČR. Spolu s nimi se ke čtení připojí i velvyslanci dalších států – Německa, 
Francie, Norska, Rakouska, Slovenska, Irska či Řecka, stejně jako významní představitelé 
kulturního a společenského života, zástupci přeživších holocaustu a jejich potomci, zástupci a 
představitelé měst a místních organizací, kde by se čtení jmen konalo v případě, že by probíhalo 
ve veřejném prostoru, a v neposlední řadě také široká veřejnost. 



K akci se může připojit každý, vyslovit jména nahlas a veřejně a vrátit tak zapomenuté,
nevinné oběti lidské nenávisti, násilí a bezpráví do našeho povědomí i naší společné 
historie. A tím přispět k tomu, aby se úcta k obětem nacistického rasového 
pronásledování stala součástí kulturní tradice většinové společnosti.

Tereza Štěpková, ředitelka, Institut Terezínské iniciativy, www.terezinstudies.cz
E-mail: tereza.stepkova@terezinstudies.cz
Tel: 776 743 554

Další informace:
Eliška Waageová, koordinátorka
Email: eliska.waageova@terezinstudies.cz
Tel.: 737 432 233
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Institut Terezínské iniciativy a jeho aktuální projekty
Institut Terezínské iniciativy se věnuje výzkumu, dokumentaci obětí a vzdělávání o holocaustu, 
zejména jeho příčinách a důsledcích v kontextu celých moderních dějin, vztahů většiny a menšin 
žijících v prostoru dnešní České republiky. Provozuje vzdělávací portál holocaust.cz, Databázi 
obětí holocaustu a veřejnou odbornou knihovnu. Pořádá vzdělávací semináře pro učitele a žáky 
českých škol a veřejnost. Organizuje každoroční připomínkovou akci Veřejné čtení jmen obětí 
holocaustu - Jom ha-šoa.

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu 
prostřednictvím metody Facing History and Ourselves / Tváří v tvář historii

V květnu otevíráme nový běh kurzu pro pedagogy pražských škol, pro pražské studenty 
pedagogiky i pro lektory. 

Účastníci si v kurzu vyzkouší, jak pracovat s kontroverzními tématy a jak pro diskusi o nich 
vytvořit bezpečné prostředí. K tomu, abychom lépe rozuměli současnému světu a fungování 
demokratické společnosti, využíváme postupy metody Facing History and Ourselves (Tváří v tvář 
historii). Tato metoda pomáhá pochopit dějinné události v jejich komplikovanosti. Připomíná 
hodnotu lidského života,  napomáhá vyrovnávání se s traumatickou a bolestnou minulostí a 
podporuje diskusi o odpovědnosti. Aktivity vytvářejí logický celek a jsou využitelné přímo ve 
výuce.

Jde o poslední možnost zúčastnit se kurzu zcela zdarma, a to díky podpoře z operačního 
programu Praha – pól růstu Magistrátu hlavního města Prahy a Evropského sociálního fondu.

"Největším přínosem kurzu pro mne byla možnost setkat se s lidmi různých názorů a diskuse s 
nimi. Možnost vyzkoušet různé debatní metody, práce s textem, seznámení s příběhy. Těším se, 
že mě práce na vlastním projektu "donutí" aplikovat zkušenosti z kurzu do praxe." píše jedna z 
účastnic po absolvování předchozího běhu kurzu.

MEMOMAP
Databáze obětí v mobilní aplikaci

Díky podpoře Technologické agentury České republiky v rámci programu na podporu 
aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
ÉTA podpořen tříletý projekt názvem Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holocaustu 
v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace.

Institut Terezínské iniciativy společně s Masarykovým ústavem a archivem Akademie 
věd České republiky, Multikulturním centrem Praha, společností Deep Vision a studenty 
pražských Lauderových škol vyvíjí unikátní aplikaci, jejímž cílem je promítnout osudy obětí 
holocaustu do autentických míst dnešní Prahy. S využitím dat a autentických dokumentů a 



fotografií v Databázi obětí holocaustu, kterou Institut Terezínské iniciativy rozvíjí, navrátí 
aplikace jejich osudy obětí i tváře do míst, kde tito lidé žili své každodenní životy – a na základě 
aktuální polohy tyto informace zpřístupní uživatelům.

Aplikace bude dokončena a prezentována v říjnu letošního roku k příležitosti 80. výročí
zahájení deportací židovských obyvatel českých zemí do nacistických ghett a 
koncentračních táborů. 

Kontakty:
w  ww.terezinstudies.cz  
https://www.facebook.com/JachymkaITI
https://www.facebook.com/jomhasoa
institute@terezinstudies.cz

Jáchymova 3, Praha 1

mailto:institute@terezinstudies.cz
https://www.facebook.com/jomhasoa
https://www.facebook.com/JachymkaITI
http://www.terezinstudies.cz/

	Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa 2021
	Institut Terezínské iniciativy a jeho aktuální projekty

