Se znepokojením sledujeme stále silnější vlnu
nepřátelské propagandy namířené proti Židům.
Považujeme za alarmující, že Židé se dnes, po 75 letech
od událostí holocaustu, v řadě zemí Evropy již opět
necítí bezpečni. Cílem této akce je mobilizovat všechny
občany, kterým není tento vývoj lhostejný, a povzbudit
je k občansky statečnému postoji.
Jsme přesvědčeni, že jako křesťané bychom měli být
vždy mezi prvními, kteří se ozvou, kdykoli se objeví
protižidovské předsudky.

Přidejte se k našemu veřejnému kulturnímu
programu s morálním poselstvím.

neděle
19. 4. 2020
Praha
www.vsichnijsmelidi.cz

Pochod
dobré vůle
14.00–15.00

Účastníci Pochodu dobré vůle se sejdou před 14. 00
na Staroměstském náměstí, odkud projdou ulicemi
Josefova, na Palachově náměstí před Rudolfinem
zhlédnou taneční vystoupení studentů a pochod
zakončí ve Valdštejnské zahradě, kde se připojí
k navazujícímu veřejnému shromáždění.
Cílem je vytvořit pokojným a kulturním chováním
kontrast k agresivním a lživým projevům nenávisti
a společně deklarovat, že antisemitismus do slušné
společnosti nepatří.
Podobně jako v předchozích letech, kdy se pochodu
zúčastnilo několik stovek lidí ze všech koutů naší
vlasti, se i letos můžeme těšit na zpěv a modlitby
v ulicích, které povede kantor Michal Foršt,
a kvalitní uměleckou náplň v režii Igora Vejsady
z Tanečního centra Praha.

Všichni
jsme lidi
15.00–16.30
Dramaturgie letošního 17. ročníku shromáždění
ve Valdštejnské zahradě, jež patří k největším
veřejným vystoupením křesťanů u nás, opět vychází
z připomenutí tragické minulosti holocaustu.
Hlavním programovým bodem bude dramatizace
životního příběhu paní Eriky Bezdíčkové, rodačky
ze Žiliny, která přežila utrpení čtyř nacistických
koncentračních táborů.
Letos znovu využijeme velkoplošné projekce a příběh
paní Bezdíčkové představíme filmovým dokumentem
Čiara života z produkce slovenského občanského
sdružení EDAH.

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

Vystoupení
Vladimíra a Sáry
Mertových

Zajímavým zpestřením letošního programu bude
hudební vystoupení významného českého písničkáře,
publicisty, spisovatele, režiséra a fenomenálního
kytaristy Vladimíra Merty. Spolu se svou dcerou
Sárou Mertovou zahrají a zazpívají písně v jazyce
českém, jidiš i hebrejském. Účastníci veřejného
shromáždění tak budou mít příležitost slyšet ukázky
z tvorby minulé i současné.
Změna programu vyhrazena
Více na facebooku: Kulturou proti antisemitismu
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