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JOM HA-ŠOA
Den vzpomínání na oběti holocaustu
Jom ha-šoa, Den vzpomínání na oběti holocaustu, letos připadá na čtvrtek 16. dubna. Institut Terezínské iniciativy ve
spolupráci s lokálními partnery pořádá veřejné čtení jmen obětí holocaustu v sedmi městech České republiky – Praze,
Brně, Kolíně, Kutné Hoře, Liberci, Olomouci a Sušici. Záštitu nad akcí převzala veřejná ochránkyně práv PhDr. Anna
Šabatová PhD. a zástupci místní samosprávy.
Tématem letošního, již desátého, ročníku akce jsou návraty a nenávraty českých a moravských Židů a Romů po osvobození
koncentračních táborů v roce 1945. Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s místními partnery vydal informační
materiál obsahující vzpomínky na osvobození a návrat židovských a romských obyvatel českých měst, ve kterých se akce
koná. Součástí akce bude také výstava vítězných prací III. ročníku soutěže pro školy JOM HA-ŠOA – Návraty a nenávraty za
účasti vybraných autorů prací. V pondělí 13. dubna 2015 od 10 hodin proběhne slavnostní předání cen zástupcům
vítězných škol v Praze, v Jáchymově ulici 3 – v budově bývalé židovské školy v Praze.
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 přislíbil velvyslanec Státu Izrael Gary Koren, velvyslanec Slovenské republiky Peter Weiss, tajemník Federace
Židovských obcí v ČR Tomáš Kraus, ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová, Dagmar Havlová, 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.
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