Lauderky
adoptují
Stolpersteiny!

U příležitosti
Jom ha-šoa
prosíme
zájemce
z naší školní
komunity…

Pojďte se s námi zapojit do péče o pražské
Stolpersteiny (Kameny zmizelých), a přispět
tak k připomenutí památky našich předků
a sousedů, kteří zemřeli během Šoa.
Pokud chcete vědět více, pokračujte na další
stranu letáku.

Projekt je realizován s podporou Nadačního fondu
obětem holocaustu a společnosti Educating for Impact.

Lauderky
adoptují
Stolpersteiny!
Co je to Stolperstein?
Stolpersteiny jsou speciálně vyrobené malé
dlažební kameny opatřené na vrchní straně
mosaznou destičkou, které jsou umístěny
do dlažby městských chodníků v místech
posledního známého bydliště některých obětí
nacistického režimu. Do mosazné destičky je
vždy vyryto jméno oběti spolu s informací o roku
narození a úmrtí. Tyto malé kameny, připomínky
tragických osudů, najdete v současnosti v řadě
evropských měst, v Praze se jich nachází více
než 200.

Adopce Stolpersteinů
Jak již bylo řečeno, Stolpersteiny jsou umístěny
přímo do dlažby chodníků. Jsou tak vystaveny
nepřízni počasí a městské špíně, musí se proto
čas od času vyčistit. A to je příležitost pro nás!
Každý, kdo se zapojí do adopce Stolpersteinů,
si vybere podle svých možností jeden, dva i více
kamenů, o které se bude do příštího Jom ha-šoa
starat.

Co to pro mě bude znamenat?
Pokud si vyberete „svůj“ Stolperstein,
zaregistrujte se. V průběhu roku jej pak přibližně
čtyřikrát navštívíte a při té příležitosti vyčistíte
mosaznou destičku, aby byla dobře viditelná
a čitelná. Poprosíme vás, abyste při své návštěvě
vyfotili, jak kameny čistíte a sdíleli s námi tuto
fotku, kterou pak ve škole použijeme k motivaci
dalších studentů k zapojení do projektu. Dále
vás požádáme, abyste při čištění kamenů
našli v databázi holocaust.cz příběh člověka,

za kterého byl kámen umístěn, a seznámili se
s jeho osudem.

Kdo se může připojit?
Připojit se může každý z nás – žáci (jednotlivci
i skupiny), třídy i rodiny, prostě každý, kdo
je ochoten věnovat čas od času pár chvil pro
dobrou věc. Podle mapy si můžete vybrat
kameny tak, aby byly blízko vašeho bydliště,
blízko prarodičů či u hřiště.

Jak se můžu zaregistrovat?
V tabulce a mapě si vyberte podle
adresy „svůj“ Stolperstein a zaregistrujte se
prostřednictvím formuláře zde.

Důležité termíny:
Prosíme zájemce o adopci Stolpersteinů, aby se
zaregistrovali nejlépe do 9. 4. 2021.

Jak se vybavit do akce?
Mosazná destička vyžaduje speciální čištění.
S obyčejným saponátem bychom neuspěli.
Použít můžete osvědčené speciální prostředky
na čištění mosazi, které zakoupíte v drogerii,
stejnou službu však udělá i doma vyrobený
roztok (0,5 l vody; 0,5 l octa; 2 lžíce soli).
Nezapomeňte přibalit ochranné rukavice,
houbičku/hadřík a láhev s čistou vodou
na omytí kamene po vyčištění.
V případě dotazů neváhejte kontaktovat
Martu Kvíčalovou na mailu:
marta.kvicalova@lauder.cz.

