
Celorepublikovou záštitu nad akCí převzal 
ministr kultury, pan daniel Herman.

brno - Moravské náměstí, 14 až 17 hodin

blatná - Tř. J. P. Koubka, 14 až 15 hodin

Havlíčkův brod - Havlíčkovo náměstí, 14 až 16 hodin

klatovy - u pomníku obětem holocaustu na souběhu ulic Randova a Denisova, 14 až 16 hodin

kolín - Karlovo náměstí, 14 až 16 hodin

kosova Hora - synagoga Kosova Hora, 14 až 15 hodin

kutná Hora - Městská knihovna v Kutné Hoře, 14 až 16 hodin

libereC - náměstí Dr. E. Beneše, 14 až 15.30 hodin

olomouC - Horní náměstí, 14 až 16 hodin

plzeň - Smetanovy sady, U Branky, 14 až 17 hodin

praHa - náměstí Jiřího z Poděbrad, 14 až 17 hodin

sušiCe - náměstí Svobody, 14 až 15:30 hodin

Ústí nad labem - piazzetta před Hraničářem, 14 až 15.30 hodin

24. 4. 2017 - od 14 hodin



od čísel ke jménům - od jmen k příběhům

Většina židovských a romských obyvatel se kvůli holocaustu ztratila z naší společnosti, z domů v sousedství, ze škol, zaměstnání, obchodů, 
kulturních institucí a řady dalších míst.

Po většině z nich nám zbyla jen transportní nebo vězeňská čísla, kterými nacističtí důstojníci a úředníci popřeli jejich lidskou důstojnost. Již více 
než dvacet let se mnoho organizací i jednotlivců – snaží vracet obětem jména, k mnoha z nich se podařilo najít další údaje. Některým dokážeme 
vrátit tvář, ale jen u zlomku z nich se daří rekonstruovat životní příběh. 

Dnes, po více než dvaceti letech usilovné práce, existuje řada pamětních knih, webových stránek, databází u nás i v zahraničí. Jaké to jsou? Jaké 
informace obsahují? A jak v nich hledat? Můžeme se zkušenostmi z dokumentace obětí holocaustu-šoa přispět k dokumentaci obětí romského 
holocaustu? 

Pojďme společně symbolicky vrátit oběti bezpráví do naší společné paměti veřejnou vzpomínkou – přečtením jejich jmen. 
Každý, kdo přijde, obdrží seznam několika jmen se stručnými osobními údaji. Jména pak může dle svého uvážení veřejně přečíst. K akci je možné 
se připojit kdykoli v jejím průběhu. 

Ve všech městech začínáme ve 14 hodin.


