Výroční zpráva Výboru pro odškodnění romského holocaustu v ČR
za rok 2014

VPORH v ČR, o.s. v roce 2014 působil jak v oblasti odškodňování romských obětí nacismu, tak
v oblasti narovnávání narušených vztahů většiny s Romy. Pomáhal Romům a Sintům
vězněným v nacistických koncentračních táborech získat morální i finanční kompenzace.
Prezident výboru Čeněk Růžička zdarma přednášel o vztazích Romů s většinou a možných
způsobech řešení občanům šesti měst. O přednášky občané projevili veliký zájem. Prezident
VPORH kvůli své vytíženosti nemohl vyhovět dalším zájemcům.
Tak jako doposud každý rok, veřejnost seznamujeme s příčinami a důsledky rasové politiky
nacistického Německa. To je velmi dobrý způsob jak bojovat s předsudky a rasistickými
náladami vůči Romům. Inspirací nám jsou Židé, kteří se o záležitosti předsudků vůči nim
starají příkladně.
V roce 2014 naše organizace vstoupila do osmnáctého roku své působnosti a již v počátečních
měsících roku jsme s laskavou podporou Ministerstva kultury ČR ve výši 57 000 Kč ( celkové
náklady 69 296 Kč) našemu projektu prezentace výstavy Zaniklý svět v Letech u Písku (viz.
rozhodnutí MK ČR o poskytnutí dotace č. 30-3866/2014-IRM/ORNK), kterou jsme pod záštitou
ministra kultury Mgr. Daniela Hermana prezentovali na místě Památníku Lety při příležitosti
pietního aktu obětem nacismu. Pietní akt tak získal ještě větší úroveň a důstojnost, než
obvykle mívá.
Pietního aktu se účastnilo na 300 lidí, kteří tak měli příležitost, většinou poprvé, na panelech
výstavy prostřednictvím předválečných fotografií původních českých Romů a Sintů poznat
jejich úroveň a kulturu. V konfrontaci s ukázkou kopií historických materiálů genocidy Romů
jsme tak názornou a přesvědčivou formou poukázali na nesmyslnost a zrůdnost politiky
nacistického Německa ve vztahu k menšině Romů a Sintů. Prezident VPORH v ČR ve svém
proslovu poukázal i na zrůdnou politiku nacizmu ve vztahu k židovskému národu a národům
slovanským.
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Živé květy k pomníku obětem slavnostně položili:
Zástupci prezidenta ČR, předseda české vlády p. Bohuslav Sobotka, ministr kultury p. Daniel
Herman, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu p. Jiří Dienstbier, za
ministerstvo vnitra pí. Jana Malíková, ředitelka sekce kabinetu ministra, za ministerstvo
průmyslu a obchodu p. František Nestával, zástupce ředitele odboru meziresortních
záležitostí, za ministerstvo obrany p. Daniel Koštoval, státní tajemník, za ministerstvo
zahraničních věcí pí Markéta Šarbochová, ředitelka Diplomatického protokolu, za ministerstvo
dopravy náměstek ministra p. Ladislav Němec.

Za velvyslanectví:
Velvyslanectví státu Izrael – velvyslanec p. Gary Koren, Britská ambasáda – p. Tim Voase,
Rakouské velvyslanectví – konzulka velvyslanectví pí. Anna Pia Gludovacz, Maďarské
velvyslanectví – III. tajemník velvyslanectví p. Miklós Márvány, Velvyslanectví Kanady –
velvyslanec

p.

Otto

Jelínek,

Velvyslanectví

Francie

–

velvyslanec

p.

Jean-Pierre

Asvazadourian, Velvyslanectví Norského království – pí. Iva Kopečná, poradkyně pro politické
a ekonomické záležitosti kanceláře velvyslance, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo –
p. Dr. Robert Klinke, vyslanec, zástupce velvyslance, Velvyslanectví Španělska – p. Pablo
Rupérez Pascualena, rada velvyslanectví, Velvyslanectví Rumunska – p. Nicolae Blindu,
vedoucí. politického oddělení, Velvyslanectví Polska – p. Marek Minarczuk, zástupce vedoucího
mise, Velvyslanectví Spojených států amerických – velvyslanec p. Norman L. Eisen.

František Bányai, místopředseda Židovské obce v Praze, Lia Valková, synodní kurátorka
Českobratrské církve evangelické, Mgr. Oldřich Horek, vikář Církve československé husitské,
Helena Markusová, tisková mluvčí MK ČR.
Ondřej Liška, předseda Strana Zelených, Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – nadace
Olgy Havlové.

K účastníkům promluvili:
Předseda vlády ČR p. Bohuslav Sobotka, ministr kultury p. Daniel Herman, ministr pro lidská
práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, americký velvyslanec p. Norman Eisen, za
velvyslanectví Spolkové republiky Německo p. Robert Klinke, velvyslanec Francie p. JeanPierre Asvazadourian, za velvyslanectví Velké Británie p. Tím Voase, Milena Černá – ředitelka
výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové, Ondřej Liška, předseda Strany Zelených, Miroslav
Kováč, o.s. Forum cz. A se závěrečným slovem Čeněk Růžička, prezident VPORH v ČR.
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V úvodu pietního aktu a vernisáže výstavy zazněla česká hymna a žalm romských vězňů KT.
Při pietním aktu se konala bohoslužba slova, kterou celebroval romský kněz Vojtěch Vágai.
V průběhu roku naše organizace zdarma organizovala celkem pět setkání s Romy v lokalitách
s větším výskytem romských rodin, jejichž účelem bylo obyvatele ghett informovat
o nežádoucích vzorcích chování některých jejich obyvatel.
I letos se zástupci VPORH v ČR

na místě KT Osvětim účastnili každoročně pořádaného

pietního aktu věnovaného jeho romským obětem. K pomníku obětem nacismu spolu s mnoha
vězni tábora, pozůstalými po obětech a významnými Evropskými osobnostmi politiky a kultury
jsme položili květinové dary.
V průběhu roku 2014 se členové VPORH účastnili slavnostních příležitostí, tzv. garden party,
zemí – Kanada, Francie, Lucembursko, Velká Británie, Spojené státy americké.

VPORH v ČR, o.s.
Barákova 1002, 508 01 Hořice
Prezident VPORH, Čeněk Růžička
V Hořicích, dne 12. 2. 2015
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