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Putovní fotografická výstava „Osudy Romů za druhé světové války“ bude představena 

v Karlových Varech 

 

Karlovy Vary/Praha, 1. října 2021 - V Krajské knihovně Karlovy Vary – Dvory (Závodní 378/84, 

Karlovy Vary) bude ve čtvrtek 7. října 2021 od 17 hod. 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. října 2021.  

 

V pondělí 15. listopadu 2021 se od 17 hod. v sále Krajské knihovny Karlovy Vary – Dvory uskuteční 

přednáška Mgr. Michala Schustera na téma: Dějiny Romů a jejich pronásledování během 2. světové 

války, na kterou Vás také srdečně zveme. 

Výstava je přístupná zdarma od 8. 10. – 30. 10. 2021, otevřeno: po – pá 9.00 – 19.00, so: 9.00 – 15.00, 

ne: zavřeno. 

Následně výstava bude převedena do Vědecké knihovny v Olomouci, kde svojí pouť v letošním roce 

ukončí. 

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. 

 

 

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(at)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(at)zivapamet.cz, www.zivapamet.cz, Facebook 

 

Kontakt pro média: 
Ondřej Hampl, Managing Partner 

ACCEDO Czech Republic Communications s.r.o. 

m.: +420 775 132 199 

ondrej.hampl@accedo.cz 

 

 

mailto:voves@zivapamet.cz
http://info(at)zivapamet.cz/
http://www.zivapamet.cz/
https://www.facebook.com/%C5%BDiv%C3%A1-pam%C4%9B%C5%A5-1731092263798570/?ref=page_internal
mailto:ondrej.hampl@accedo.cz

