
         

       

       Máte vokální soubor? Prosíme také o Vaši podporu

účastí - organizací Happeningu PAMATUJ! 2015 ve vašem městě/místě. Tři požadované písně (viz 
výše) můžete zpívat čtyřhlasně nebo jednohlasně, s nástroji nebo bez, jakkoliv. Hlavně je nutné 
vytvořit důstojnou atmosféru a alespoň několika větami sdělit posluchačům, co a proč zpíváme.

Registrujte se zasláním údajů o vás e-mailem 

na adresu marek.sle@seznam.cz, stanete se tak součástí celonárodní události. Čím silnější bude 
náš společný hlas, tím víc můžeme být nápomocni uvolnění napětí mezi lidmi, způsobeného různými 
druhy nedorozumění, xenofobií a slepou nenávistí.

(registrační údaje: jméno, příjmení a spojení (mobilní tel. a e-mail), název a adresa souboru, počet 
zpěváků, místo konání vašeho happeningu, eventuálně následný program – inspirujte se z 
předcházejících ročníků viz FB.)

Následný program happeningu si zvolíte podle možností. 

Můžete se nechat inspirovat aktivitami z proběhlých ročníků Happeningu PAMATUJ! 2013 a 2014, 
které jsou zmíněny v tiskových zprávách a zdokumentovány na Facebooku (Happening PAMATUJ).
Jedná se o koncerty, přednášky, čtení, připomínání místních souvisejících výročí apod. 

Happening PAMATUJ! 2015 bude v médiích 

podle toho, jak kvalitně a rychle obdržím od Vás zprávu, fotografie, videa atd. po akci. V případě 
Vašich dotazů mi kdykoliv pište nebo volejte. Přeji Vám, aby pro Vás byla účast na Happeningu 
PAMATUJ! přínosem. 
Na druhém listě najdete další nápomocné informace.                                       Marek Šlechta
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PAMATUJ!PAMATUJ!
  Zpíváme společně písně:  
     * Hatikva 
        (Izraelská hymna)
        * Shema Yisrael  
             (Izraelská píseň) 
             * Kde domovmůj  
                  (Česká hymna) 
                 Noty získáte na     
                www.enoty.eu       

Sborový happening PAMATUJ!
  na náměstích České republiky
    připomene více než 10 000 obětí 
       největší hromadné vraždy 
           v historii naší země
              v plynových komorách 
                 koncentračního tábora 
                 Osvětim-Birkenau 
                 8.3. a 10.&11.7.1944
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Dokumentace o proběhlém Happeningu PAMATUJ!

O happeningu PAMATUJ! vždy informujeme předem a zveme představitele Židovské náboženské 
obce, i na ně navázané organizace, také všechna muzea holocaustu na světě, včetně Yad Vashem v 
Jeruzalémě. Posléze, když akce proběhne a máme zkompletovány všechny údaje, posíláme na 
všechna uvedená místa i další Tiskovou zprávu o proběhlém Happeningu PAMATUJ! Stejným 
způsobem (předem i po akci) informujeme desítky dalších organizací a média. Proto Vás prosím o 
zaslání zpráv, fotografií a odkazů na videa, ješta lépe Televizní zprávy, o proběhlé události Happening
PAMATUJ! 2015 co nejdříve, každé upomínání a odkládání zpomaluje naši kompletní zprávu, která je
vlastně hlavním formálním výsledkem naší spolupráce.

Happening PAMATUJ! 2015 v Praze na Staroměstském nám.

Přesto, že v Praze je více než 100 aktivních vokálních těles, nepodařilo se po ukončení pěvecké 
dráhy mého vokálního souboru Geshem najít hudební těleso, které by bylo vůdčí a „tmelící“ pro 
událost happeningu PAMATUJ! Z toho důvodu bude i letos této skutečnosti odpovídat výkon souboru 
složeného ze zpěváků z mnoha těles, aniž by  zde bylo přirozené vůdčí „jádro“, takže si nemůžeme 
dovolit zpívat všechny písně ve čtyřech hlasech. O to více si cením všech statečných a poctivých       
zpěváků, že i v těchto stížených podmínkách se účastní společného nácviku a posléze samotné 
realizace. Věřím, že dříve nebo později se situace změní a najdu i v Praze soubor/y, který/é si 
vezme/ou myšlenku Happeningu PAMATUJ! za svou! Případní zájemci se mohou hlásit okamžitě.

Zprávy z regionů, filmy, spirituály a pozie o holocaustu

a) Zprávy z jednotlivých lokalit, videa, fotografie i televizní šoty z minulých ročníků najdete na 
Facebooku pod názvem Happening PAMATUJ (bez vykřičníku).  

b) Dokumenty Happeningu PAMATUJ! jsou na www.geshem.cz

c) Práce Marka Šlechty: Výuka témat o holocaustu pomocí hraných filmů – je dostupná na portálu 
RVP včetně Seznamu (230) hraných filmů o holocaustu s anotacemi.                                             

d) Spirituál „Dostal poslání z nebe Daniel (Didn´t My Lord Deliver Daniel)“, v jehož textu je silný motiv 
vzpomínky na útisk a pronásledování, který lze aplikovat i na oběti holocaustu, je ve zpěvníku 
SPIRITUÁLY NADĚJE (Vydala Rosa Music).

e) Spirituál „Oh, What a Beautiful City“ z nového CD skupiny Let´s Go!, oslavující Nový Jeruzalém, je 
současně žalozpěvem nad Varšavským Ghettem, které bylo nacisty srovnáno se zemí a jehož všichni
obyvatelé byli zavražděni (www.lets-go.eu). (CD „Grace“ vydala Rosa Music.)

f) Zatím nevydaná básnická sbírka, s jejímiž básněmi jsem vyhrál v soutěži poetů, zvané E-moc-e, 
se jmenuje “To není fér, Holofauste.“ Jak již z názvu patrno, motiv holocaustu zde zaznívá dost silně.
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