Vážení,
členové Výboru pro odškodnění romského holocaustu si Vás dovolují
pozvat na tradiční pietní akt věnovaný romským obětem nacizmu, který již
druhým rokem zásluhou bývalé české vlády premiéra Bohuslava Sobotky,
pořádáme s podporou Ministerstva kultury ČR v důstojném prostředí na místě
pohřebiště členů našich rodin, vězňů bývalého romského koncentračního tábora
u obce Lety u Písku.
Pietní akt se uskuteční v neděli 1.srpna 2021 od 12.00.hod.

Esteemed friends,
The members of the Committee for the Redress of the Roma Holocaust
would like to invite you to our traditional commemorative ceremony dedicated to
the Romani victims of Nazism. For a second year, thanks to the former
administration of Czech Prime Minister Bohuslav Sobotka, we are able to
organize this ceremony, with the support of the Czech Ministry of Culture, in a
more dignified setting at the burial site for the members of our families who
were prisoners of the concentration camp near near the village of Lety u Písku.
The ceremony will take place on Sunday, August 1, 2021 from 12:00.
Program

Program
12.00: Česká hymna a žalm romských vězňů nacistických koncentračních táborů
12.10: Přivítání účastníků
12.20: Položení květin k pomníku
13.20: Duchovní slovo
13.50: Kulturní program
14.10

Proslovy

15.10: Zakončení aktu/účastníci mohou navštívit farní hřbitov v Mirovicích, kde jsou
hromadně pohřbeny především dětské oběti.

Všem xenofobům, neonacistům a rasistům ze symbolického místa utrpení Romů a
Sintů vzkažme, že nenávist vůči jakýmkoli menšinám nenajde v naší zemi podporu.

12.00: Czech national anthem and the anthem of the Romani prisoners
of Nazi concentration camps
12.10: Welcoming the participants
12.20: Laying flowers at the memorial
13.20: Spiritual reflection
13.50: Cultural program
14.10: Speeches
15.10: End of the ceremony. At this point some participants choose
to visit the parish cemetery in Mirovice, where mainly
the child victims of the concentration camp are buried en masse.

As we visit this symbolic place of the suffering of the Roma and Sinti, let's tell all the
xenophobes, neo-Nazis and racists that hatred of any minority will not find support
in our country.

