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V posledních letech jsme svědky narůstajícího 
antisemitismu, a to nejen v muslimských zemích, 
ale i v Evropě. Cílem této akce je mobilizovat 
všechny občany, kterým není tento vývoj lhostej-
ný, a povzbudit je k občansky statečnému postoji.

Postavme společně hráz proti antisemitismu 
ve veřejném prostoru!

Přidejte se k našemu veřejnému kulturnímu  
programu s morálním poselstvím.

neděle 
17. 4. 2016
Praha



Pochod 
dobré vůle
14.00–15.00 

Pochod dobré vůle, jehož účastníci se sejdou 
před 14. hodinou na náměstí Franze Kafky  
(na rohu Staroměstského náměstí), 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 vyjádřit, že antisemitismus do 
slušné společnosti nepatří. 

Podobně jako v minulém roce se pochodu aktivně 
zúčastní desítky českých a německých studentů  
a bude zajištěna kvalitní umělecká náplň.



 

Všichni 
jsme lidi
15.00–16.30 
Dramaturgie letošního již 13. ročníku veřej-
ného shromáždění Všichni jsme lidi, které 
se uskuteční v reprezentativních prostorách  
Valdštejnské zahrady, sleduje osudy žijící  
svědkyně hrůz holocaustu, rodačky z Jihlavy,  
Doris Grozdanovičové (dole na tajně poříze-
ném snímku z Terezína). Tato devadesátiletá  
vitální dáma strávila v terezínském ghettu dlouhé 
čtyři roky svého života, de facto celé období svého 
dospívání. 
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



Koncert
kapely Natalika
15.00–16.30 

V průběhu konání veřejného shromáždění ve 
Valdštejnské zahradě vystoupí také Natálie  
Velšmídová se svou brněnskou kapelou Natalika, 
která se stylově řadí mezi worldmusic. Potěší nás 
židovskými a jidiš písněmi ve velmi osobitém  
a temperamentním podání.

Partneři akce a mediální partneři

Pořadatel
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