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Jako organizátora happeningu PAMATUJ! na oběti největší hromadné vraždy v historii ČR mě 

velmi zajímalo, jak proběhne  letošní 11. ročník Pochodu dobré vůle s titulem Kulturou proti 

antisemitismu, pořádaný Křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém v Praze ICEJ pod záštitou 

místopředsedy senátu Parlamentu ČR, pana Přemysla Sobotky, ministra kultury Daniela Hermana a 

primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka, za podpory hl. m. Prahy a nadace Konrada Adenauera.  

Akce konaná v Den Ha Shoa (27. duben je mezinárodně stanovený  výroční  den vzpomínání na 

oběti holocaustu) začala ve 14:00 hod. shromážděním na náměstí France Kafky přivítáním hostů a 

všech účastníků, úvodním žalozpěvem,  minutou ticha a troubením na šofar. Poté se účastníci 

volným průvodem a za zpěvu hebrejských písní pod vedením kantora Židovské obce Liberec a 

Ostrava, pana Michala Foršta, odebrali směrem k náměstí Jan Palacha, kde proběhlo krátké 

zastavení. Herec Jan Potměšil zde přečetl text Starého zákona vyjadřující odvěkou bolest z utrpení 

židovského lidu a Street-dance taneční skupina předvedla dojemný smuteční symbolický tanec. 

Ve Valdštejnské zahradě pak akce pokračovala vystoupením hudební skupiny Tateloshn. Jejich 

produkce přirozeně zarámovala další program, v průběhu kterého promluvili o významu a 

aktuálnosti připomínání těchto pohnutých dějin naší země a Evropy, o nezanedbatelném nárůstu 

antisemitismu a povinnosti slušných lidí zastávat veřejně svoje postoje přátelství a porozumění 

zejména místopředseda senátu ČR pan Přemysl Sobotka, velvyslanec státu Izrael v ČR, pan Gary 

Koren, a předseda ICEJ pan Mojmír Kallus, který navíc představil návštěvu německých 

středoškoláků. Po ukončení Pochodu dobré vůle odjíždějí společně s českými studenty do muzea 

koncentračního tábora v Osvětimi, aby se následujícího dne zúčastnili Pochodu živých, pochodu 

tisíců mladých lidí z celého světa z tábora Auschwitz I do Birkenau. 

Herci Jan Potměšil a Barbora Lukešová přednesli v režii Lenky Sedláčkové působivé pásmo 

vzpomínek na poslední chvíle rodiny odcházející do plynové komory. Přirozeným vyvrcholením 

programu bylo svědectví pamětníka, historika Dr.Tomana Broda, který je jeden z mála žijících 

pamětníků tzv. Terezínského rodinného tábora, nemilosrdně vyvražděného nacisty v roce 1944 

v koncentračním táboře Osvětim. 

Svítilo slunce, zúčastnilo se určitě více než 400 lidí, jak dosud uvedly některé prameny. Jsem rád, 

že jsem se potkal s mnoha přáteli, mezi jinými s předsedou Společnosti přátel Izraele, panem 

Karlem Orlíkem, předsedou Valašské pobočky ICEJ, panem Jindřichem Kimlerem a pamětnicí paní 

Dr.Michaelou Vidlákovou z Terezínské iniciativy. Organizátorům Dr.Mojmíru Kallusovi a Karlu 

Sedláčkovi i všem jejich spolupracovníkům z ICEJ patří velký dík za zorganizování takto důstojné 

akce a přeju jim i všem účastníkům naplnění přání a požehnání, která byla v tento den vyřčena. A 

všechny vás i čtenáře této zprávy zvu k účasti na happeningu PAMATUJ! 2015, který proběhne 

8.3.2015 na náměstích měst a obcí v ČR. 
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