
Evropou obchází strašidlo antisemitismu 

 
Akce „Kulturou proti antisemitismu“ již tuto neděli 

 
„Desítky let po holocaustu Evropskou unii i nadále trápí šokující a zvyšující se míra 
antisemitismu. Více než třetina respondentů se vyhýbá účasti na židovských akcích 

nebo návštěvě židovských míst, protože se obávají o svoji bezpečnost. Samotný fakt, 
že kolem synagog, židovských komunitních center a škol musí být trvale zavedena 

zvláštní bezpečnostní opatření, svědčí o hlubší chorobě společnosti.“  
Ze závěrů Agentury EU pro základní práva k průzkumu o vnímání antisemitismu, prosinec 2018 

 

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR) pořádá tuto neděli 
14. dubna v Praze šestnáctý ročník akce „Kulturou proti antisemitismu“. 
 

Hlavní události:  
 

• Ve 14 hodin vyjde ze Staroměstského náměstí pestrý „Pochod dobré vůle" 
• Taneční vystoupení studentů na Palachově náměstí   
• Od 15 hodin program ve Valdštejnské zahradě: „Všichni jsme lidi“: 

představí se pamětnice Hana Sternlichtová z Izraele, moderuje Veronika 
Sedláčková, účinkuje Jan Potměšil, dále promluví Jaroslav Kubera, Jan 

Bartošek, Jan Wolf, Daniel Meron 
• Předání čestného občanství města Holic Haně Sternlichtové 
• Kapela Mackie Messer Klezmer Band  

• Seznámení s posledními průzkumy vnímání antisemitismu v Evropě  
• Cíl: mobilizace občanů, kterým není lhostejný nárůst extremistických nálad ve 

společnosti 
• Očekává se účast stovek občanů všech generací včetně stovky žáků z Česka, 

Německa a Dánska 
 

Příloha:  

Hana Sternlichtová – představení 
Eurobarometr – shrnutí dvou posledních průzkumů vnímání antisemitismu v EU 

 
kontakt: 
Mojmír Kallus 

tel. +972 52 474 4010 
email: mojmir.kallus@ecn.cz  

 
 
Podrobněji: 

 
Na této vzpomínkové akci, která se koná každoročně v době, kdy se podle 

hebrejského kalendáře připomíná den památky obětí holocaustu (jom ha-šoa), se 
očekává účast stovek občanů všech generací, mezi nimi pamětníků holocaustu a více 
než stovky středoškoláků z Česka, Německa a Dánska, kteří se účastní mezinárodního 

vzdělávacího projektu v Praze a v Terezíně.  
 



Společně si nejen připomeneme tragickou minulost holocaustu, ale také vyjádříme 

odhodlání se z ní poučit a aktivně se stavět proti antisemitským předsudkům.  
 

Ve 14 hodin vyjde ze Staroměstského náměstí „Pochod dobré vůle“. Na Palachově 
náměstí před Rudolfinem předvedou studenti pod vedením choreografa Tanečního 
centra Praha Igora Vejsady první dvě části z čtyřaktového baletu podle choreografie, 

kterou vytvořila polsko-švédská umělkyně Lidia Wos. Tématem je cestování, které 
přináší stres, strach, ale i humor a různá nenadálá setkání. Nevinné téma nabývá 

zlověstné podoby v konfrontaci s holocaustem, v němž transporty vlakem hrály 
podstatnou roli.  
  

Pochod pak dojde do Valdštejnské zahrady, kde od 15 hodin následuje veřejné 
shromáždění „Všichni jsme lidi“ s bohatým společenským a kulturním 

programem. O hudební doprovod se postará česká klezmerová kapela Mackie 
Messer Klezmer Band, tanečníci předvedou další dvě části svého baletu.  
 

Vrcholem odpoledne bude představení pamětnice Hany Sternlichtové. Nejprve její 
osudy přiblíží scénické čtení založené na pasážích z její knihy „Svobodná, volná“, 

které v režii Jana Kačera přednesou Jan Potměšil a Adéla Kačerová. Poté bude 
promítnut krátký videozáznam rozhovoru s paní Sternlichtovou a nakonec tato 89letá 

paní, která přiletěla kvůli tomuto setkání z Izraele, o svých zkušenostech osobně 
promluví.  
 

Shromáždění podpoří svým vystoupením herci Jan Potměšil a Adéla Kačerová, 
moderátorka Českého rozhlasu Veronika Sedláčková, pozvání přijal předseda 

Senátu Jaroslav Kubera, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, 
předseda Výboru pro kulturu hl. m. Prahy Jan Wolf a izraelský velvyslanec Daniel 
Meron.  

 
Tato tradiční akce se koná v kontextu stále narůstajícího antisemitismu v Evropě: Židé 

čelí novým sofistikovaným formám předsudků, které je obviňují z rasismu, srovnávají 
je s nacisty a zpochybňují jejich historické vazby na Jeruzalém stejně jako legitimitu 
Státu Izrael.  

 
Na přelomu roku byly zveřejněny dva rozsáhlé průzkumy, které se věnovaly projevům 

antisemitismu v Evropě. Výsledky jsou varující. Dokládají prudké zhoršování situace 
a naznačují také nové rozdělení Evropy. Největší nárůst vykazují Švédsko, Německo, 
Francie, Belgie a Británie. Situace v zemích na východě Evropy je sice ve všech 

ukazatelích lepší, přesto považujeme za důležité upozorňovat na toto nebezpečí 
a mobilizovat občany, kterým není nárůst antisemitismu ve společnosti lhostejný.  

 
Projekt se koná v partnerství s hl. m. Prahou a pod záštitou předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery, 
poslance Jana Bartoška a primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba. Akci podpořilo Hlavní město Praha, 
Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo kultury ČR, Nadační fond obětem holocaustu a Židovské 
muzeum v Praze. 

 
Další podrobnosti a aktuality naleznete na stránkách www.vsichnijsmelidi.cz a na facebooku Kulturou 
proti antisemitismu.  
  
 



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 90 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. 


