
 

     Tisková zpráva, 24. 8. 2014 

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K UCTĚNÍ OBĚTÍ HOLOCAUSTU ROMŮ  
 V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU  dne 24. 8. 2014 
 

V neděli 24. srpna 2014 se v místě tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu 
uskutečnilo pietní shromáždění k uctění památky obětí romského holocaustu. Akci 
organizovalo Národní pedagogické muzeem a knihovna J. A. Komenského společně 
s Muzeem romské kultury. 

Pietní shromáždění v místě tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu se koná 
každoročně jako připomínka 21. srpna 1943, kdy byl z tábora vypraven nejpočetnější 
transport romských vězňů do vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim II–Březinka. 
Převážná část Romů z tohoto transportu v Osvětimi zahynula.  

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zúčastnil 1. náměstek ministra Jan 
Zikl, který si také prohlédl společně s pracovníky muzea celý areál, na kterém bude stát 
Památník. 

Účastníky pietního shromáždění přivítaly představitelky obou pořádajících institucí Markéta 
Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Jana 
Habrovcová, zástupkyně ředitelky Muzea romské kultury. Pietní shromáždění bylo zahájeno  
v prostorách rekonstruovaného vězeňského baráku v areálu budovaného Památníku Hodonín.  

Na hřbitově, zvaném Památník Žalov, kde byli pohřbeni lidé, kteří nevydrželi drastické 
podmínky tábora, nejprve zazněla píseň Aušvicate v provedení romských umělců, 
následovaná historickým exkurzem, který zajistil historik Muzea romské kultury Michal 
Schuster. Mezi řečníky, kteří promluvili k tématu holocaustu Romů a položili kytice a věnce, 
byli Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv, hejtman jihomoravského kraje Michal 
Hašek, 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Zikl, plk. Emil 
Kulfánek, 1. místopředseda ČSBS, ředitelka odboru lidských práv a ochrany menšin 
Úřadu vlády ČR Andrea Bajršová a Jan Munk, ředitel Památníku Terezín. Poselství polské 
velvyslankyně v České republice Grażyny Bernatowicz přečetla ředitelka Národního 
pedagogického muzea Markéta Pánková. Jako poslední ke shromáždění promluvil 
Dr. Robert Klinke, zástupce Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. 

V prostorách rekonstruovaného vězeňského baráku pak Pavel Štěpán, vedoucí správního 
oddělení Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, představil 
zájemcům projektovou dokumentaci budovaného Památníku Hodonín a seznámil účastníky 
s aktuální situací schvalovacího řízení a připravovanými návaznými kroky, z nichž 



nejvýznamnější je zahájení vlastní stavby na jaře příštího roku. K celému procesu stavebního 
řízení a očekávanému vývoji se vyjádřil i místostarosta obce Hodonín Zdeněk Bubeník. 

Poslední zastávkou účastníků pietního shromáždění byl hřbitov v Černovicích, kde jsou 
rovněž pohřbeny oběti cikánského tábora.  

Pietního shromáždění se zúčastnila řada významných osobností politického a kulturního 
života. Mezi nimi byla mj. 1. náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová, či významný 
romský aktivista a předseda Společenství Romů na Moravě Karel Holomek, zástupci 
Jihomoravského kraje, zástupkyně Památníku Lidice aj. 

 

 


