TISKOVÁ ZPRÁVA, 19.4.2017
JOM HA-ŠOA – Veřejné čtení jmen obětí holocaustu 2017
Od čísel ke jménům - od jmen k příběhům
Ve 13 městech a obcích České republiky se bude v pondělí 24. dubna 2017 konat 12. ročník
připomínkové akce Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - JOM HA-ŠOA. Vedle již tradičních
měst, jakými jsou Praha, Brno, Olomouc, Liberec, Sušice, Kolín, Kutná Hora, Plzeň,
Havlíčkův Brod a Blatná, se letos ke čtení připojilo i Ústí nad Labem, Kosova Hora a Klatovy.
Celorepublikovou záštitu nad akcí převzal ministr kultury, pan Daniel Herman, který zároveň přislíbil
účast na pražském čtení. Záštitu na regionálním akcemi převzali zástupci místních samospráv.
„Jádrem akce je maraton čtení jmen jednotlivých žen, mužů a dětí, kteří byli kvůli svému
přisouzenému židovskému nebo romskému původu pronásledováni, perzekvováni a zavražděni během
druhé světové války. Cílem akce je přizvat všechny obyvatele České republiky k aktivnímu uctění
památky obětí holocaustu,“ vysvětluje Tereza Štěpková, ředitelka Institutu Terezínské iniciativy.
Tématem letošního ročníku je hledání a nalézání informací o jednotlivých obětech. Informační materiál
seznamuje účastníky akce s nejzajímavějšími databázemi, ve kterých je možno hledat další údaje o
konkrétních lidech, jimž se rasové pronásledování za druhé světové války stalo osudným. Účastníci
akce mají možnost nahlédnout do pamětních knih obětí holocaustu a dalších tematických publikací.
Zároveň bude představena nově vznikající databáze obětí romského holocaustu.
Veřejné připomínky obětí se tradičně zúčastňují pamětníci holocaustu, významné osobnosti veřejného
a kulturního života, představitelé židovských i romských organizací, organizací zabývajících se osvětou
a vzděláváním v oblasti lidských práv a všichni ti, kterým památka obětí holocaustu není lhostejná.
V Praze svou účast přislíbili ministr kultury Daniel Herman, velvyslanec státu Izrael Daniel Meron,
velvyslanec Slovenska Peter Weiss, přeživší holocaustu Felix Kolmer a řada dalších. Pražské čtení
jmen se koná za významné podpory Městské části Praha 3 a celorepublikově akci podpořil Nadační
fond obětem holocaustu.
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