
Tradiční velké datum Památníku ticha pro  
připomenutí smutného momentu válečné historie.  
Letos nově ve spolupráci s Ministerstvem  
zahraničních věcí v Praze.  
 
V noci z 8. na 9. března 1944 se odehrála největší jednorázová masová  
vražda v historii Československa. Celkem 3792 bývalých československých  
občanů je velkým symbolem naděje i dvojité zrady vykonavatelů nacistické  
koncepce konečného řešení židovské otázky. Většina obětí byla deportována  
do terezínského ghetta přes nádraží Bubny. 
 
Letošní pietní akce vystaví symbolický světelný most mezi nádražím Bubny,  
ministerstvem zahraničních věcí v Praze a místem činu masové vraždy...  
Vyvrcholí symbolickým zapálením svící na místě někdejšího „lágrbaráku“ BIIb 
v Osvětimi–Birkenau, odkud byli vězni tzv. terezínského rodinného tábora  
vyhnáni na smrt.  
 
Program 
 
Hudební blok Památníku ticha z nádraží Bubny. 
Wiegala (Ukolébavka) od Ilse Weberové v podání mezzosopranistky  
Edity Adlerové.  
 
Kufr a já, parafráze v podání studentů Gymnázia Přírodní škola  
vznikla z Ježkova blues Svět naruby. Z původního textu V+W byla  
upravena pro jednu z revuí inscenovaných v terezínském ghettu.  
 
On-line stream z prostranství před Černínským palácem uvede Robert Řehák,  
zvláštní zmocněnec ministerstva zahraničí pro holocaust. 
 
Houslové sólo ze sonáty Viktora Ullmanna v podání Jana Mráčka. 
Báseň Františka Basse Zahrada přednese David Rozov.  
 
Vzpomínka vyvrcholí rozsvícením šesti svící, které symbolicky rozzáří  
slavnostní iluminací Černínský palác. Ve stejný okamžik se rozžehnou  
svíčky i na autentickém místě bývalého „lágrbaráku“ BIIb v Birkenau.  
Jedna svíce bude zapálena za všechny oběti holocaustu a pět dalších  
za oběti vyhlazení tzv. terezínského rodinného tábora v Osvětimi.  
 
Celou vzpomínkovou akci můžete živě sledovat na YouTube kanálu  
Ministerstva zahraničních věcí: https://youtu.be/krMLJ-ZrfyE 
 
 
Vzpomínku na BIIb organizuje Památník ticha ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů  
a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Židovskou obcí Praha, Terezínskou iniciativou  
a Památníkem Osvětim–Birkenau. 
 
 
 
 
 
 
Záštitu nad vzpomínkovou akcí převzali starosta Prahy 7 Jan Čižinský  
a radní pro kulturu hl. m. Prahy Hana Třeštíková.

Pondělí 8. března 2021 
od 17.45 hodin on-line  
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