
Akce „Kulturou proti antisemitismu“ již tuto neděli 

 
Děvčata z Terezína: setkání po 75 letech 

 
 
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR) pořádá tuto neděli 23. 

dubna v Praze čtrnáctý ročník akce „Kulturou proti antisemitismu“. 
 

Hlavní události:  
 
• Očekává se účast stovek občanů všech generací + padesáti mladých 

studentů, Čechů a Němců. 
• Ve 14 hodin vyjde ze Staroměstského náměstí „Pochod dobré vůle" 

• Budou neseny portréty zmizelých židovských spoluobčanů – výsledek 
iniciativy českých a německých studentů 

• Překvapení na Palachově náměstí: vystoupení studentů ostravské 

konzervatoře 
• Od 15 hodin Valdštejnská zahrada: „Všichni jsme lidi“ 

 Jan Potměšil, Veronika Sedláčková, Michal Foršt  
 Izraelské jazzové trio Tinshom 

 Daniel Herman, Jan Wolf, Daniel Meron 
 „Děvčata z pokoje 28“ - scénické čtení 

Setkání dvou „děvčat z pokoje 28“: Evelina Merová (Praha), Judith 

Rosenzwieg (Haifa) 
• Cíl: mobilizace občanů, kterým není lhostejný nárůst extremistických nálad 

ve společnosti 
 
 

kontakt: 
Mojmír Kallus 

tel. 603 720 751 
email: mojmir.kallus@ecn.cz  
 

 
Podrobněji: 

 
Očekává se účast stovek občanů všech generací, mezi nimi několika pamětníků 
holocaustu a více než padesáti mladých Čechů a Němců. Společně si nejen 

připomenou tragickou minulost, ale vyjádří také odhodlání se z ní poučit. 
 

Ve 14 hodin vyjde ze Staroměstského náměstí „Pochod dobré vůle“, který se 
zastaví na Palachově náměstí před Rudolfinem. Tam čeká účastníky překvapení: 
studenti ostravské konzervatoře připomenou originálním způsobem hlavní téma 

letošního programu, jímž jsou osudy děvčat vězněných v terezínském ghettu. 
Pochod pak dojde do Valdštejnské zahrady, kde od 15 hodin následuje veřejné 

shromáždění „Všichni jsme lidi“ s bohatým společenským a kulturním 
programem.  
 



Shromáždění podpoří svým vystoupením herec Jan Potměšil, moderátorka Veronika 

Sedláčková a kantor Michal Foršt. Hudební doprovod zajistí izraelské jazzové trio 
Tinshom. Pozvání přijal ministr kultury Daniel Herman, radní hl. m. Prahy Jan Wolf 

a izraelský velvyslanec Daniel Meron.  
 
Vrcholem programu bude scénické čtení založené na pasážích z knihy 

„Děvčata z pokoje 28“. Poté budeme mít tu čest přivítat dvě z těchto „děvčat“, 
která přežila holocaust a po letech se v Praze opět setkají. Evelina Merová žije 

v Praze a Judith Rosenzweig přijede z izraelské Haify. 
 
„Příběh dospívajících děvčat, která byla nucena strávit uvnitř hradeb terezínského 

ghetta formující léta svého života, je inspirací i dnes,“ říká Mojmír Kallus, předseda 
pořádajícího Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ). „Přesto, 

že byly mladé a jejich život určoval hlad, zima a strach, zůstaly slušné, poctivé 
a uznávaly vysoké morální hodnoty.“  
 

Příběh na scéně končí pozitivně: hlavní hrdinka, podle níž později byla napsána 
kniha „Děvčata z pokoje 28“, válku přežila. Z šedesáti děvčat však takové štěstí 

mělo jen patnáct. Vzpomínkovou akcí, která se koná v den památky obětí 
holocaustu (podle hebrejského kalendáře), si připomeneme také ty, kdo se 

osvobození nedožily.  
 
V pochodu půjdou symbolicky i někteří zmizelí sousedé, a to díky iniciativě českých 

a německých žáků, kteří se seznámili s osudem židovských spoluobčanů ze svého 
rodného města a přinesou s sebou jejich portréty. Více než 50 středoškoláků 

z Bádenska-Württemberska a z Čech absolvuje celkem třídenní vzdělávací program 
v Židovském muzeu v Praze a v Památníku Terezín. Jejich účast s finanční podporou 
Česko-německého fondu budoucnosti zajišťuje česká a německá pobočka ICEJ, 

které se dlouhodobě věnují prevenci předsudků a rasismu mezi mládeží.  
 

Cílem této tradiční veřejné akce je mobilizovat občany, kterým není lhostejný nárůst 
extremistických nálad ve společnosti. Koná se v partnerství s hl. m. Prahou a pod 
záštitou místopředsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery, ministra kultury Daniela 

Hermana a primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové. Dále ji podpořil Česko-
německý fond budoucnosti, Nadace Konrada Adenauera a Židovské muzeum v 

Praze. 
 
Další podrobnosti a aktuality naleznete na stránkách www.vsichnijsmelidi.cz a na 

facebooku Kulturou proti antisemitismu.  
  

Těšíme se na Vás 
  
kontakt: 

Mojmír Kallus 
tel. 603 720 751 

email: mojmir.kallus@ecn.cz  
 
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) bylo založeno v roce 



1980 v Jeruzalémě jako výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města 

Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským lidem. Tato globální křesťanská charitativní a 
vzdělávací organizace dnes ve více než 70 zemích světa reprezentuje miliony 

křesťanů, různé církve a denominace. V České republice působí jeho pobočka od 
roku 1995. Na vzdělávacích programech spolupracuje s Židovským muzeem v Praze, 
Terezínskou iniciativou a Mezinárodní školou pro výuku o holocaustu při památníku 

Jad Va-šem v Izraeli. 


