TISKOVÁ ZPRÁVA

Uvedení výstavy o Olze Havlové
Praha 21. června 2013 – Občanské sdružení PANT a Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě pořádají
neformální zahájení výstavy Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka.
Vernisáž se uskuteční v rámci pražského hudebního festivalu United Islands České spořitelny v pátek
21. června 2013 ve 13 hodin na Ladronce a bude součástí scény, která je celý den věnována
80. výročí narození Olgy Havlové. Výstava bude zahájena za přítomnosti tvůrců z Občanského sdružení PANT,
fotografa Bohdana Holomíčka a zástupců Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
Výstava bude v Praze k vidění dva dny, a to 21. a 22. června 2013. Je mozaikou vzácných dobových fotografií
Bohdana Holomíčka a vzpomínek přátel, spolupracovníků i lidí, kteří Olgu potkali a vzácné setkání jim utkvělo
v paměti. „Na ploše dvanácti výstavních panelů není možné zachytit lidský život v jeho neopakovatelné pestrosti,
což o životní pouti Olgy Havlové platí dvojnásob,“ říká autor výstavy Petr Šimíček. „Výstava je určená především
žákům a studentům, a proto jsme se zaměřili na zásadní životní situace Olgy Havlové, na místa, údobí a především
na osobní, lidský rozměr jejího portrétu.“ Většina panelů je uvozena stručným shrnutím vybrané životní kapitoly
a jejím zasazením do dobového kontextu.
Výstava vznikla v rámci projektu Moderní dějiny do škol, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky, a navazuje na sérii úspěšných putovních výstav Občanského sdružení
PANT, které v tomto i minulém školním roce připravilo pro žáky základních i středních škol.
Praktické odkazy:
Mapa místa konání festivalu: http://unitedislands.cz/stage/garage-stage/
Více informací o Poctě Olgy Havlové: http://unitedislands.cz/pocta-olze-havlove-na-festivalu-united-islandsceske-sporitelny/
Občanské sdružení PANT se zaměřuje na problematiku lidských práv a jejich porušování. Vzdělává učitele
v oblasti novodobých dějin, pomáhá jim zavádět inovativní metody, být kreativní a používat při výuce dokumentární
a publicistická filmová díla. Spolupracuje s historiky, politology, pedagogy, pracovníky médií či politickými vězni.
Realizuje vzdělávací projekty mapující historii a kulturní dědictví v českém, středoevropském i celoevropském
regionu. Vlajkovou lodí sdružení je vzdělávací portál Moderní dějiny.cz.

O Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové: Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti
a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj
duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.
S pozdravem
Monika Granja - Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Petr Šimíček - Občanské sdružení PANT
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