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JOM HA-ŠOA
Den vzpomínání na oběti holocaustu
Jom ha-šoa, Den vzpomínání na oběti holocaustu, připadá tento rok na středu 18. dubna. Nadační fond
obětem holocaustu a Institut Terezínské iniciativy opět pořádají od 14 do 17 hodin veřejné čtení jmen obětí
holocaustu na pražském náměstí Míru.
V letošním roce připomínáme také 70. výročí zahájení hromadných transportů Židů z Protektorátu Čechy
a Morava. Během druhé světové války bylo více než 80 000 českých a moravských Židů odvlečeno do
nacistických koncentračních táborů ghett, většina z nich se nedočkala osvobození.
Veřejné připomínky se zúčastní pamětníci holocaustu, významné osobnosti veřejného a kulturního života,
představitelé židovských i romských organizací a všichni ti, kteří vzpomínají na své blízké anebo se svou účastí
připojují k zachování naší kulturní a historické paměti a k porušování lidských práv etnických i náboženských
menšin v současné společnosti. Pro účastníky budou připraveny informační materiály, publikace a výstava
studentských prací na téma 70. výročí transportů.
Svou účast přislíbili například předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, velvyslanec USA
Norman L. Eisen, primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, viceprezident Mezinárodního osvětimského
výboru Felix Kolmer, vedoucí kanceláře Vysokého komisaře Spojených národů pro uprchlíky v ČR Petra
Levrincová, předsedkyně Historické skupiny Osvětim Marta Kottová, starostka Městské části Prahy 2 Jana
Černochová.
Záštitu nad akcí převzal primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
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. Tento den připomíná zahájení povstání ve varšavském ghettu v roce 1943.
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