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Tisková zpráva 

 

Leperiben: My nezapomínáme… 

Na Náměstí Míru v Praze proběhne v pondělí 2. srpna od 17 hodin komponovaný 
pietní večer k uctění památky obětí Porajmos. Již potřetí tak Praha uctí památku obětí 
Romského holocaustu.  

Praha, 1. srpna 2021 – Druhý srpnový den si připomínáme památku obětí 
holocaustu Romů. Během 2. světové války byli Romové z různých evropských 
zemí vězněni v takzvaném cikánském táboře v komplexu koncentračních táborů 
Auschwitz-Birkenau. Sem bylo postupně internováno přes 22 000 mužů, žen a 
dětí. O osudu této části Osvětimského lágru bylo rozhodnuto již v roce 1944. 
Práceschopné osoby byly přeřazeny - muži do Buchenwaldu, ženy do 
Ravensbrücku. Zbylých téměř 3000 vězňů „cikánského tábora“, mezi nimiž byli 
hlavně starci, nemocní, ženy a děti, bylo v noci z 2. na 3. srpna 1944 nahnáno do 
plynových komor a zavražděno.  

Večer, který je složen ze scénického vyprávění příběhu přeživšího pamětníka, 
romské hudby a předčítání jmen obětí, je dílem režiséra a ředitele pořádajícího 
sdružení Ara Art Davida Tišera. Formát takto komponovaného večera byl poprvé 
uveden v roce 2016 na bánskobystrickém festivale Ľudia z rodu Rómov, který po 
mnoho let probíhal v termínu, kdy si památný den romského holocaustu připomínáme. 
„Utrpení romského národa za nacismu je majoritě stále takřka neznámé. Nemluví se o 
něm, nepíše se o něm v učebnicích, proto jakoby neexistovalo. Myslím, že postarat se 
o to, aby oběti této hrůzné zvůle byly řádně uctěny a aby se o Porajmos, tedy 
holocaustu Romů, mluvilo se stejnou oprávněnou vážností, jakou v tomto kontextu 
požívají ostatní oběti, je úkolem mé generace.“ říká David Tišer a dodává: „Bohužel 
ještě nepřišla doba, kdy by uctění romských obětí čehokoliv bylo běžnou součástí 
veřejného společenského života. I proto považujeme Leperiben i další naše aktivity za 
velmi důležité. “  

Třetí pražský ročník Leperiben: My nezapomínáme, proběhne v pondělí 2. 
srpna od 17 hodin na Náměstí Míru jako venkovní program. Jeho součástí bude již 
zmíněné scénické vyprávění. Vzpomínky Dezidera  Daduče z Pozdišovec nám 
představí slovenský romský herec František Kudry. O hudební program se postará 
muzika Viliama Didiáše v doprovodu zpěvaček Marty Balážové, Sáry Kaliášové 
a Eriky Novákové.   
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Závěrem uctí památku obětí osobnosti veřejného života, které symbolicky přečtou 
jména z knihy mrtvých. Svou účast přislíbil ústecký místostarosta a laureát ceny 
Františka Kriegla Karel Karika, členka zastupitelstva města Chomutov, předsedkyně 
Výboru pro národnostní menšiny a Sociální komise Renáta Adamová, výtvarník a 
Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2021 Robert Gabriš, sociální pracovnice 
MČ Praha 14 Dana Hrušková, ředitel pořádající organizace ARA ART David Tišer. 
Z neromských osobností pak Yechiel Bar-Chaim, zástupce nadace Bader 
Philanthropies, herečka Anna Polívková, vedoucí semináře romistiky katedry 
Středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Červenka, 
místopředsedkyně Prague Pride Kateřina Saparová a tajemník federace židovských 
obcí České republiky Tomáš Kraus. Večerem provedou Lukáš Kotlár a novinář a 
moderátor Geri Hadi.  
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