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PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně 
 dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, 
 druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287

SLEVYwww.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Prodej rostlin, zemin, kůry, hnojiv
a jiných potřeb pro vaši zahradu za akční ceny

KULTURNÍ DŮM NA TĚCHOVĚ U BLANSKA
1. ŘÍJNA – sobota – RETRO VEČER S KAPELOU PROPAST – známé i méně známé skladby k tanci i poslechu. Začátek v 17.00 h
12. ŘÍJNA – CESTY NA SEVER – ISLAND, GRÓNSKO, LAPONSKO – autentické povídání o cestování protkané vtipnými historkami 
od známého fotografa, vynikajícího vypravěče a geodeta PAVLA SVOBODY. Promítáme na úhlopříčku 8 metrů. Začátek v 18.30 h. 
Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 170 Kč. Bližší informace na http://www.photo-svoboda.cz/
22. ŘÍJNA – MAREK AUDY – PROSTOROVÉ PROMÍTÁNÍ (3D) s úžasným vyprávěním našeho nejlepšího fotografa stereoskopických 
snímků a nadšeným jeskyňářem – o nových objevech v TERMÁLNÍCH JESKYNÍCH NA HRANICÍCH ALBÁNIE A ŘECKA. 
A nejen o nich! Odnesete si i spoustu zajímavých informací o jeskyních, ale i o krajině, místních lidech a i historických spojitostí. 
Nenechte si tuto akci ujít, je to nádhera!  Začátek v 18.30. Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 170 Kč. 
9. listopadu – JIRKA KOLBABA – CESTA NAPŘÍČ USA – UKRADENÁ ZEMĚ. Úžasné Národní parky jihozápadní části USA 
a další skvosty. Známý cestovatel, fotograf a veliký vypravěč se vydal na cestu napříč USA – z New Yorku na západní 
pobřeží a zpět. Věřte, že se je na co těšit! Veliký promítaný obraz v superkvalitě a spousta zajímavých informací podaných 
Jirkovým neopakovatelným stylem. Začátek v 18.30 h. Vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč
Vstupenky na všechny akce je možné zakoupit v Hospůdce Na Točně na Těchově 
– rezervace na tel. 724 266 931 nebo na emailu jana.skotak@seznam.cz, www.hospudkatechov.cz

Pietní shromáždění v Hodoníně u Kunštátu

Pietní shromáždění k uctění památky holokaustu Romů a Sintů v Hodoníně 
u Kunštátu

	 Ve	čtvrtek	18.	8.	2022	v	Hodoníně	u	Kunštátu	proběhlo	za	účasti	premiéra	
ČR	Petra	Fialy	na	místě	bývalého	tzv.	cikánského	tábora	Pietní	shromáždění	
k	uctění	památky	obětí	holokaustu	Romů	a	Sintů.
	 V	noci	z	21.	na	22.	srpna	1943	se	uskutečnil	největší	z	hromadných	transpor-
tů	romských	mužů,	žen	a	dětí	z	tzv.	cikánského	tábora	v	Hodoníně	u	Kunštátu	
do	koncentračního	a	vyhlazovacího	tábora	Auschwitz	11-Birkenau.	Většina		
z	nich	se	už	nikdy	nevrátila.	V	táboře	během	internace	zahynulo	více	než	207	
osob	včetně	dětí.	Letos	od	tohoto	transportu	uplynulo	79	let.
	 Hodonínský	tábor	je	jedno	ze	dvou	míst	(druhým	je	tábor	v	Letech	u	Pís-
ku),	kde	byly	za	lI.	světové	války	nuceně	koncentrovány	celé	rodiny	morav-
ských	a	českých	Romů	a	Sintů.	Na	tomto	autentickém	místě	vznikl	památník,	
který	je	ve	správě	Muzea	romské	kultury.
	 Pietní	 shromáždění	 bylo	 zahájeno	 v	 11	 hodin	 českou	 státní	 hymnou		
a	romskou	hymnou	Gelem	gelem	v	podání	zpěvačky	Eriky	Novákové	a	hu-
dební	kapely	Romens	Pardubice.	Své	proslovy	na	úvod	pronesla	ředitelka	
Muzea	 romské	 kultury	 Jana	 Horváthová,	 vedoucí	 památníku	 Radovan		
Krhovský	a	historička	muzea	Anna	Míšková.	Slavnostní	projev	pronesl	pre-
miér	ČR	Petr	Fiala,	 který	uvedl:	 „Věřím,	 že	pokud	nás	historie	má	něco	
naučit,	 je	 nutné,	 abychom	 tragické	 události	 z	 naší	 minulosti	 neviděli	 jen	
jako	 statistiky,	 ale	 abychom	 si	 je	 dokázali	 spojit	 se	 skutečnými	 místy,		
s	konkrétními	osudy	lidí,	které	si	můžeme	snadno	představit.	I	proto	je	zá-
chrana	těchto	míst	tak	důležitá.	Chci	proto	poděkovat	všem,	kdo	dnes	peču-
jí	o	naši	historickou	pamě	–	lidem	z	Muzea	romské	kultury	nebo	pracovní-
kům	 ústavu	 pro	 studium	 totalitních	 režimů.	 I	 díky	 nim	 se	 místa	 spojená		
s	romským	holocaustem	postupně	mění	na	památníky	a	muzea,	kde	bude	
možné	nejen	důstojně	uctít	památku	obětí,	ale	také	zjistit	něco	o	jejich	osu-
dech.“	 Na	 něj	 dále	 navázal	 v	 proslovu	 ministr	 kultury	 ČR	 Martin	 Baxa.	
Proslov	přednesli	také	starosta	městské	části	Brno	Sever	Martin	Maleček,	
velvyslankyně	Kanady	Ayesha	Patricia	Rekhi,	velvyslanec	Spolkové	repub-
liky	Německo	Andreas	Kunne,	a	předseda	Výboru	pro	odškodnění	romské-
ho	holocaustu	v	ČR	a	pamětník	Čeněk	Růžička.

	 Do	programu	bylo	v	letošním	roce	zařazeno	představení	jedinečné	publi-
kace	nakladatelství	romské	literatury	KHER.	V	prvním	romském	komiksu	
v	 ČR	 s	 názvem	 Žofi	 Z-4515	 představuje	 Sofia	 Taikonová,	 coby	 autorka,	
autentické	vzpomínky	na	události	holokaustu.
	 Na	nouzovém	pohřebišti	Žalov	proběhla	modlitba	kněze	a	uctění	památ-
ky	obětí	květinovými	dary.
	 Program	byl	 završen	přesunem	autobusů	do	Černovic,	kde	byla	uctěna	
památka	zejména	dětských	obětí	tzv.	cikánského	tábora,	které	jsou	pohřbe-
ny	na	místním	hřbitově.	 Text: Petra Lazárková
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