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Putovní fotografická výstava „Osudy Romů za druhé světové války“ zakončí své letošní putování 

Českou republikou v Olomouci 

 

Olomouc/Praha, 26. listopadu 2021 – V Galerii Biblio ve Vědecké knihovně v Olomouci (Bezručova 

2, Olomouc) bude ve čtvrtek 2. prosince 2021 slavnostně zahájena unikátní výstava fotografií „Osudy 

Romů za druhé světové války“. Fotografie představují silné osudy romských přeživších, kteří žijí na 

území České republiky, kteří se stali oběťmi rasového pronásledování během 2. světové války. Portréty 

nafotila fotografka Jana Stachová a výstavu je možné zhlédnout až do 30. prosince 2021.  

 

Výstavu otevře od 16:00 hod. multimediální přednáška Mgr. Michala Schustera Dějiny Romů a jejich 

pronásledování během 2. světové války. Hlavním tématem přednášky budou dějiny Romů v 

meziválečném Československu, a především jejich tragický osud za druhé světové války. Od 17:00 

hod. pak bude následovat slavnostní vernisáž v Galerii Biblio. Vstup na přednášku i vernisáž je zdarma 

a registrace není nutná. 

Výstava je přístupná zdarma od 3. 12. do 30. 11. 2021, otevřeno: po – pá 8.30 – 19.00 I so: 9.00 – 

13.00 I ne: zavřeno 

Výstavu připravila obecně prospěšná společnost Živá paměť s finanční podporou Ministerstva kultury 

ČR a Nadačního fondu obětem nacismu. Vznik výstavy podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 

 

Návštěvníci výstavy se budou muset řídit platnými protiepidemickými opatřeními vyhlášenými 

Ministerstvem zdravotnictví ČR. Platná opatření od 22. 11. 2021: 

1. Respirátor – po celou dobu pobytu v knihovně je třeba mít nasazený respirátor 

2. Prokázání bezinfekčností třemi způsoby (ON): 

→ očkování (kompletně ukončené) 

→ prodělání onemocnění covid-19 – od potvrzení pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dnů 

→ PCR test pouze v případě, že: 

- se jedná o osobu od 12 do 18 let 

- se jedná o osobu, která doloží lékařské potvrzení, že se nemůže podrobit očkování 

- se jedná o osobu, která právě podstupuje očkování, které není kompletně ukončené 

Bezinfekčnost nemusí prokazovat děti do 12 let. 

  

Obecně prospěšná společnost Živá paměť byla založena pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu 

Česko-německého fondu budoucnosti v prosinci roku 2003 s cílem: 

● pečovat o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy a rozvíjet s tím   

    související informační, vzdělávací a dokumentační činnost, 

● poskytovat poradenské a asistenční služby osobám pronásledovaným totalitními  

    režimy, zejména nacionálním socialismem, 

● zprostředkovat dialog mezi mladou generací a posledními žijícími svědky nacistického 

pronásledování. 

 

Kontakt:  
Mgr. Pavel Voves, email: voves@zivapamet.cz, tel.: +420 224 872 737 

 

Živá paměť, o. p. s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 872 750, +420 224 872 100,  

fax: +420 224 872 720, e-mail: info@zivapamet.cz, www.zivapamet.cz, Facebook 

 

Kontakt pro média: 
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