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TISKOVÁ ZPRÁVA        

 

Putovní fotografická výstava „Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených“ pokračuje i 

v roce 2018 

 

Praha, 4. července 2018: 

 

Obecně prospěšná společnost Živá paměť a fotografka Jana Stachová společně zvou na putovní fotografickou 

výstavu „Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených“. 

 

Cílem výstavy je přiblížit prostřednictvím jedenácti portrétních fotografií českých obětí nacismu 

doplněných krátkým příběhem osobní rovinu utrpení civilního obyvatelstva během 2. světové války. Výstava je 

doplněna o dva informační panely přibližující činnost Živé paměti - jeden představuje aktuální nabídku služeb 

pro seniory, zejména přeživší oběti nacismu a jejich blízké, druhý je věnován vzdělávacím, dokumentačním a 

informační aktivitám: „Snažíme se tak přispívat k předávání historických zkušeností pamětníků války, docenění 

jejich životních osudů a dokumentaci jejich osobních příběhů”, vysvětluje Pavel Voves, ředitel společnosti. 

 

Součástí výstavního projektu jsou besedy, jejichž cílem je zlepšit povědomí veřejnosti o aktuální životní situaci  

a potřebách této specifické skupiny seniorů. „Výstava nám dává šanci upozornit společnost nejen na historické 

události, ale také zlepšit obraz seniorů jako takových a povzbudit zejména mladé lidi k tomu, aby se zapojili do 

péče o nejstarší spoluobčany, například formou dobrovolnictví“,  dodává Darina Sedláčková, spoluzakladatelka 

společnosti a předsedkyně její správní rady. 

 

V letošním roce byla výstava již představena v Knihovně města Ostravy v pobočkách Daliborova a Fifejdy. 

U příležitosti patnáctého výročí vzniku obecně prospěšné společnosti Živá paměť byla výstava prezentována dne 

7. 6. v prostorách Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, kde se konal slavnostní koncert obětem 

nacismu. 

 

Výstava bude v červenci až listopadu 2018 postupně představena v dalších třech městech: 

 

Plzeň  

Slavnostní vernisáž v úterý 10. 7. 2018 od 14.00, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,  
Smetanovy sady 2, Plzeň.  Výstava bude přístupná ve dnech 11. 7. – 31. 8. 2018, po – pá 8.00 – 17.00, 

1. 9. – 4. 9. 2018,  po – pá 8.00 – 19.00. Vstup zdarma. 

 

Zlín 

Slavnostní vernisáž v úterý 2. 10. 2018 od 17.00, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně,  

Vavrečkova 7040, Zlín. Výstava bude přístupná ve  dnech 3. 10. – 30. 10. 2018, po, út, čt, pá 9.00 – 19.00,  

st 12.00 – 19.00, so 9.00 – 12.00. Vstup zdarma. 

 

Liberec 

Slavnostní vernisáž ve čtvrtek 8. 11. 2018 od 17.00, 2. patro, Krajská vědecká knihovna v Liberci, 

Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město. Výstava bude přístupná ve dnech 5. 11. - 29. 11. 2018, po – pá 

8:00 – 19:00,  so 9:00 – 13:00. Vstup zdarma. 

 

Kontaktní osoby:  

Mgr. Pavel Voves, tel.: + 420 224 872 737, email: voves(at)zivapamet.cz 

PhDr. Darina Sedláčková, tel.:+ 420 606 619 148, email: sedlackova(at)zivapamet.cz 
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Obecně prospěšná společnost Živá paměť byla založena pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu Česko-

německého fondu budoucnosti v prosinci roku 2003 s cílem: 

 

● pečovat o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy a rozvíjet s tím související informační, 

vzdělávací a dokumentační činnost, 

● poskytovat poradenské a asistenční služby osobám pronásledovaným totalitními režimy, zejména 

nacionálním socialismem, 

● zprostředkovat dialog mezi mladou generací a posledními žijícími svědky nacistického pronásledování. 

 

Živá paměť, o. p. s. 
Na Poříčí 12 

110 00 Praha 1 

tel.: +420 224 872 750, +420 224 872 100 

fax: +420 224 872 720 

e-mail: info(at)zivapamet.cz 

www.zivapamet.cz 

Facebook 
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