
Občanské sdružení HADASA v Táboře 
město Tábor, Husitské muzeum v Táboře a pěvecké sbory 

DOMINO, HLAHOL – Tábor a NOKTURNO Sezimovo Ústí

Vás zvou na 

PIETNÍ AKT
K UCTĚNÍ PAMÁTKY OBČANŮ ŽIDOVSKÉHO VYZNÁNÍ

UMUČENÝCH ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

slavnost se koná v neděli 8. března 2015 od 16 hodin

v kostele sv. Filipa a Jakuba v Táboře 

a na starém židovském hřbitově

v rámci programu vystoupí pěvecké sbory z Táborska, budou čtena 

jména ze seznamů obětí transportů, zazní modlitba za mrtvé kaddiš 

a na závěr proběhne vzpomínka PAMATUJ! spojující nás v tento den 

s řadou dalších města míst České repubiky

jimž kniha života

byla předčasně

zavřena …



PAMATUJ! Pietní akt k uctění památky obětí holocaustu.

K 71. výročí  největší hromadné vraždy československých občanů v koncentračním táboře v Osvětimi. 

neděle 8. 3. 2015, 16.00

Tábor, kostel sv. Filipa a Jakuba

park pod Kotnovem

občanské sdružení Hadasa Tábor

pěvecké sbory Domino, Hlahol – Tábor, Nokturno Sezimovo Ústí

město Tábor

Husitské muzeum v Táboře

V koncentračním táboře Osvětim-Birkenau bylo 8. března 1944 v plynových komorách zavražděno 3.792 nevinných mužů, žen a dětí.
Dalších 6 500 mužů, žen a dětí bylo zavražděno v nocích 10. a 11. července 1944. Během třech nocí  zahynulo více než 10 000
československých občanů.

O. s. Hadasa pořádá kažodoročně pietní akt se čtením 100 jmen ze seznamu obětí holocaustu z Tábora a Táborska. Ti byli odvlečeni
transporty do Terezína v roce 1942 a drtivá většina z nich zahynula v Osvětimi právě v roce 1944. Občané, zástupci měst a obcí a
skauti čtou jejich jména, aby jejich památka nezahynula.

Již třetím rokem se k této vzpomínce připojují pěvecké sbory v celostátním happeningu Pamatuj! Zpívají písně, které měli živoští 

spoluobčané na rtech, když odcházeli na smrt – píseň naděje Hatikva i československou státní hymnu Kde domov můj a Nad Tatrou 

sa blýska. Na závěr pietního aktu zazní tyto skladby u pomníku se jmény na starém táborském židovském hřbitově.


