
12. 4. 2018 - od 14 hodin

... je maraton čtení jmen a stručných osudů žen, dětí 
a mužů, kteří byli zavražděni během druhé světové války 
kvůli svému židovskému nebo romskému původu.

Brno: prostranství před Místodržitelským palácem, Moravské 
náměstí 1a, 14 až 17 hodin
Havlíčkův Brod: Havlíčkovo náměstí, 14 až 15 hodin
Horažďovice: ulice Příkopy - starý židovský hřbitov, 14 až 15 hodin
klatovy: u pomníku obětem holocaustu na souběhu ulic 
Randova a Denisova, 14 až 16 hodin
kolín: Karlovo náměstí, 14 až 16 hodin
kutná Hora: Městská knihovna v Kutné Hoře, 14 až 15 hodin
liBerec: náměstí Dr. E. Beneše, 14 až 15:30 hodin
lipník nad Bečvou: Kostel Československé církve husitské, 
Perštýnská ulice, 14 až 16 hodin
Mělník: v parku mezi ZUŠ a kostelem sv. Petra a Pavla, 
14 až 15 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
Sedlčany: náměstí T. G. Masaryka, 14 až 15 hodin
Sušice: náměstí Svobody, 14 až 15:30 hodin
ÚStí nad laBeM: piazzetta před Hraničářem, 14 až 15:30 hodin
ÚStí nad orlicí: Městská knihovna Ústí nad Orlicí, 14 až 15 hodin



Jom ha-šoa 2018 
dokumentace obětí holocaustu přináší mnoho údajů a poznatků o osudech jednotlivých lidí, na jejichž základě je možné rekonstruovat 

jejich příběhy. díky poznatkům získaných z dokumentace můžeme oběti holocaustu - občany, kteří žili před válkou společně s ostat-

ními, připomínat ve veřejném prostoru, a tím je mezi nás vracet.

ať to jsou Stolpersteine, které připomínají konkrétní osobu v konkrétním místě, ke kterému měla vztah, ať to jsou památníky, které 

zpřítomňují oběti z celého regionu, ať jsou to happeningy, které pravidelně i jednorázově přivádějí do povědomí lidské bytosti, jejichž 

životní příběh byl násilně přerván, ať to jsou to místa, kde se dělo bezpráví. 

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 může podle svého uvážení přečíst do mikrofonu. 

k akci je možné se připojit kdykoli v jejím průběhu. 

ve všech městech čtení začínáme ve 14 hodin.


