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Výstava „Genocida Romů
v době II. světové války“ bude
zahájena

v

českokrumlovské

Městské galerii (Horní 155) ve
středu 14. října a potrvá do
pátka 23. října 2015. Výstava
se věnuje tématu nacistického pronásledování a vyvražďování Romů za
druhé světové války. Obsahově je zaměřena na události na našem území
s tím, že úvodní část je věnována také politické a pseudovědecké
přípravě postupu proti Romům ve 30. letech 20. století v Německu.
Hlavní

pozornost

je

však

zaměřena

na

prostor

bývalého

protektorátu Čechy a Morava. Holocaust romské populace tu byl zahájen
v tzv. cikánských táborech v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu, k
jeho vlastní realizaci došlo v tzv. cikánském táboře v Auschwitz II. –
Birkenau a byl následně téměř dokonán v dalších koncentračních
táborech a jejich pobočkách, nebo na pochodech smrti z těchto zařízení.
Celkem bylo v této době zavražděno téměř 90 % naší předválečné
romské populace.

Výstavu je možné shlédnout ve všední dny: PO - PÁ 14.00 - 17.00
hodin, (žákovské a studentské kolektivy dle domluvy i v dopoledních
časech +420 739 363 374).
Výstavu, která je zapůjčena Muzeem romské kultury Brno,
v Českém Krumlově pořádá Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
ve spolupráci s českokrumlovskou Městskou knihovnou. Akce je součástí
celoročního projektu „Multikultura aneb společně proti předsudkům“.

Zdroj fotografie: Horácké muzeum, Nové Město na Moravě, 2013
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