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V posledních letech jsme v Evropě svědky  
narůstajícího antisemitismu, Židé stále více čelí 
novým sofistikovaným formám protižidovských 
předsudků, které je obviňují z rasismu, srovná-
vají je s nacisty a zpochybňují legitimitu Státu 
Izrael. Cílem této akce je mobilizovat všechny 
občany, kterým není tento vývoj lhostejný,  
a povzbudit je k občansky statečnému postoji.

Přidejte se k našemu veřejnému kulturnímu  
programu s morálním poselstvím.

neděle 
23. 4. 2017
Praha



Pochod 
dobré vůle
14.00–15.00 

Pochod dobré vůle, jehož účastníci se sejdou 
před 14. hodinou na Staroměstském náměstí  
(roh sousedící s náměstím Franze Kafky), nejprve  
projde uličkami Josefova, zastaví se na Palachově  
náměstí před Rudolfinem a zakončí ve Vald-
štejnské zahradě, kde se připojí k navazujícímu  
shromáždění. 

Cílem pochodu je vytvořit pokojným a kulturním 
chováním kontrast k agresivnímu vystupování  
rasistů a xenofobů. 

Lidé ze všech koutů naší vlasti přijdou vyjád-
řit, že antisemitismus do slušné společnosti 
nepatří. 

Podobně jako v minulých dvou letech se pochodu 
aktivně zúčastní desítky českých a německých stu-
dentů a bude zajištěna kvalitní umělecká náplň.



 

Všichni 
jsme lidi
15.00–16.30 
Dramaturgie letošního již 14. ročníku veřejného 
shromáždění Všichni jsme lidi, které se uskuteční  
v reprezentativních prostorách Valdštejnské  
zahrady, sleduje osudy židovských děvčat  
uvězněných v letech 1942–1944 v pokoji č. 28  
terezínského ghetta. Jejich příběh je plný  
přátelství, naděje a touhy přežít. Z šedesáti těchto 
dívek se konce války dočkalo jen patnáct…

Dodnes se několik z nich každoročně schází  
a dbají na to, aby vzpomínka na ně všechny žila 
dál. Pokud to jejich zdravotní stav dovolí, 
budeme mít čest se s nimi setkat osobně.

Na programu se budou podílet mnozí čeští  
i zahraniční politici a umělci, kteří svou aktivní 
účastí podpoří myšlenku celé akce. 

Více na facebooku: Kulturou proti antisemitismu



Jazzový koncert  
izraelské formace 
Tinshom Trio

Partneři akce a mediální partneři

Pořadatel
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Zajímavým zpestřením letošního programu bude 
jazzový koncert brilantního izraelského pianisty  
Nitaie Hershkovitse. Letos přijíždí do Čech  
poprvé jako frontman vlastního tria. Přiváží  
nejen své hudební kolegy, Rejoicera a Eyala  
Talmudiho, ale také své debutové sólové album  
I Asked You A Question.  

Od 15.00 hodin | Valdštejnská zahrada 
Od 19.30 hodin | Divadlo U Hasičů 


