Mezinárodní den památky obětí holocaustu vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2005. Podle
rezoluce Valného shromáždění mají být oběti holocaustu uctěny na celém světě vždy 7. ledna, kdy v roce
9 osvobodila tehdejší sovětská armáda největší německý nacistický koncentrační tábor v polské
Osvětimi.
)nformační centrum OSN v Praze ve spolupráci s Polským institutem v Praze srdečně zvou studenty
středních škol na představení oceněného dokumentárního film režiséra Tomasze Magierskiho

Blinky & Me (Blinky a já
v termínech 27. – 29. ledna 2014, vždy od 9:30 hod.
v Polském institutu v Praze
Malé náměstí , Praha vchod z ulice Karlova 27)
Program:
 úvodní slovo: zástupce OSN a Polského institutu
 film „Blinky & Me“ anglicky , 77 min.)
 beseda s pamětnicí/íkem holocaustuv (tbc)
Program je zdarma, délka přibližně
minut, zvolený termín si rezervujte telefonicky nebo
e-mailem: Barbora Krutáková, iCentrum OSN, tel: 255 711 646, barbora.krutakova@unic.org

Těšíme se na vaši účast!
Registrujte, prosím, školní skupiny co nejdříve, máme omezený počet míst!
O filmu „Blinky & Me“:
Dokumentární film o životním příběhu producenta, scénáristy a režiséra Yorama Grosse, který přežil
holocaust. Film zachycuje jeho dětství v nacisty okupovaném Polsku, útěk do Izraele, kde začal s tvorbou
animovaných filmů, a život v Austrálii, kde se usadil, založil rodinu a dosáhl pracovních úspěchů při tvorbě
animovaných filmů pro děti. Za populární animovaný seriál „Blinky Bill“ získal nejvyšší australské ocenění.
Ve filmu, který je kombinací mluveného slova a animovaného příběhu, vypráví Yoram Gross o své životní
zkušenosti svým vnukům.
Délka: minut. Film je v anglickém znění pokud zní polština jsou anglické titulky .
O letošním Mezinárodním dni památky obětí holocastu
Letošní mezinárodní den je věnován tématu "Cesty holocaustem". Připomíná životní příběhy, které se
odehrály v tomto temném období - od transportů přes věznění v koncentračních táborech po osvobození,
a o vlivu, jaký tyto zkušenosti měly na osudy těch, kdo jimi prošli. Jsou to příběhy o bolesti a utrpení, ale
také o konečném triumfu a obrození, které by měly být trvalým mementem pro budoucí generace.
„Svět nikdy nesmí zapomenout na holocaust, popírat jej nebo jej zlehčovat. Musíme stále zůstávat bdělí. A
musíme stále dělat mnohem více pro podporu rovnosti a základních svobod.“ Z projevu generálního
tajemníka OSN Pan Ki-muna v Osvětimi, . listopadu

