
Národní pedagogické muzeum 

a knihovna J. A. Komenského 
Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1 

tel.:  257533455, tel./fax: 257530661 

e-mail: pedagog@npmk.cz , http://www.npmk.cz 

 
Tisková zpráva:  

Národní pedagogické muzeum slavnostně otevřelo 
objekt budoucího Památníku romského holocaustu 

 
 
Praha, 20. srpna 2012 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala uctil 
památku obětí romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu a slavnostně 
v neděli 19. srpna otevřel nově zrekonstruovaný vězeňský barák, jediný 
zachovaný objekt z období druhé světové války. Pietního aktu se zúčastnila také 
náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová. 
 
 
„Každoročně si zde připomínáme den 21. srpna 1943, kdy byl z tábora vypraven druhý 
hromadný transport se zbylými vězni do koncentračního tábora Osvětim II - Březinka, 
kde většina z nich později zahynula. Rád bych vzpomněl i na další oběti holocaustu a 
připomněl zejména mladší generaci oběti na životech a tím i jejich odkaz do 
budoucnosti,“ řekl ve svém projevu ministr Petr Fiala. 

Slavnostní otevření prvního objektu - zrekonstruovaného vězeňského baráku 
s instalovanou výstavou mapující historii tohoto místa - se uskutečnilo v rámci programu 
tradičního pietního shromáždění organizovaného Muzeem romské kultury v Brně, které 
se koná pravidelně u příležitosti výročí největšího transportu romských vězňů do 
koncentračního tábora Osvětim. Objekt zrekonstruovalo a výstavu připravilo Národní 
pedagogické muzeum J. A. Komenského, které je usnesením vlády z roku 2009 
budováním Památníku romského holocaustu pověřeno. 

Výstava seznamující s historií areálu tábora v Hodoníně u Kunštátu a představující 
zároveň vizi jeho dalšího využití byla v objektu tábora k vidění pouze v neděli 18. srpna, 
protože v areálu tábora budou nadále probíhat stavební úpravy a nebude přístupný 
veřejnosti (otevření Památníku je plánováno až na rok 2016). Jelikož je výstava 
koncipována tak, aby mohla být využita při školní výuce dějepisu a občanské výchovy 
(např. vztah k menšinám), bude jí od začátku školního roku 2012/13 Národní 
pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského nabízet k použití základním i 
středním školám (výstava je velmi skladná a zcela nenáročná na instalaci). 
 


