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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Živá paměť slaví 15 let péče o přeživší nacistického bezpráví 
a jejich společný vzpomínkový odkaz

15
Pondělí 10. 12. 2018 
14.00–18.00
Kampus Hybernská 4 
Praha 1
Obecně prospěšná společnost  
Živá paměť pořádá u příležitosti 
15. výročí své činnosti slavnostní 
společenské setkání, na němž se 
sejdou přeživší a jejich blízcí se 
zástupci těch, jimž není lhostejný 
tragický osud osob pronásledovaných 
nacistickým režimem a jejich aktuální 
životní situace. 
Setkání zahájí předsedkyně správní 
rady Živé paměti Darina Sedláčková 
ohlédnutím do období vzniku  
Živé paměti a zhodnocením její 
patnáctileté existence. Aktuální projekty 
v oblasti péče a připomínky představí 
ředitel organizace Pavel Voves. 
Následovat bude hudební vystoupení 
Pražské dixielandové společnosti 
a neformální zábava s pohoštěním. 
Od 15 do 16 hodin se bude konat 
slavnostní akt předání Pamětních listů 
zástupcům institucí a jednotlivcům, kteří 
stáli u zrodu Živé paměti či se v průběhu 
uplynulých 15 let podíleli na její činnosti. 
Mezi oceněnými jsou i mnozí přeživší, 
jenž se coby pamětníci v průběhu let 
zapojovali do našich vzdělávacích, 
dokumentačních a informačních projektů 
s cílem předat své životní zkušenosti 
a poselství dalším generacím. 

V 16.10 začne promítání 
dokumentárního filmu Nucená 
práce (33 minut), následované 
tematickou besedou. 
Doba od 17 do 18 hodin je vyhrazena 
společné oslavě.
Kromě posledních žijících 
pamětníků nacistického bezpráví 
jsou mezi pozvanými hosty i členové 
diplomatických sborů, zástupci 
státních a nestátních institucí, 
např. Federace židovských obcí 
v ČR, Nadačního fondu obětem 
holocaustu, Muzea romské 
kultury v Brně, Českého svazu 
bojovníků za svobodu, Památníku 
Terezín atd. Pozváni jsou také 
zástupci organizací zabývajících 
se systematickým zpracováváním 
a vědeckým zkoumáním 
období nacionálního socialismu 
a představitelé médií. 
V sále bude po dobu konání akce 
ke shlédnutí fotografická výstava 
portrétů Paměť tváře / Tváře 
paměti… nejen nuceně nasazených, 
odborné výstupy v podobě 
studijních příruček a pracovních 
sešitů, katalogů, výuková 
a dokumentární DVD. 
Akce se koná s finanční podporou 
německé nadace Připomínka, 
odpovědnost a budoucnost  
(Stiftung Erinnerung,  
Verantwortung und Zukunft).
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Živá paměť byla založena  
v roce 2003 šesti pracovníky 
Kanceláře pro oběti nacismu 
při Česko-německém fondu 
budoucnosti. Cílem společnosti 
bylo a po patnácti  letech zůstává 
zlepšovat životní podmínky 
přeživších obětí nacismu, 
shromažďovat a zpracovávat jejich 
vzpomínky na hrůzy nacistického 
režimu a ty poté dále předávat 
veřejnosti, zejména mladé generaci.
V současnosti provozuje Živá paměť 
jedno poradenské místo a pět 
Kontaktních center pro oběti 
nacismu a mezigenerační dialog. 
Tato místa nabízejí přeživším a jejich 
blízkým kromě společenského vyžití 
i aktivizační program  
a terapeutické služby. 
Zaznamenáváním a zpracováváním 
vzpomínek pamětníků, výstavami 
fotografií nebo portréty 
zpracovanými formou audio- nebo 
videozáznamů se Živá paměť snaží 
uchovávat památku obětí nacistické 
nadvlády a připomínat její následky. 
Pomocí vzdělávacích projektů 
pro české školy a prostřednictvím 
internetové výukové platformy 
umožňuje mladším generacím 
uvědomovat si podstatu totalitních 
režimů a svou historickou 
odpovědnost za to, aby se hrůzy 
minulosti již nemohly znovu 
opakovat.

Velmi důležitou pro činnost 
Živé paměti je přitom podpora 
z Německa – prostřednictvím 
dobrovolníků, kteří obětem nacismu 
v České republice pomáhají, 
a dlouholeté finanční projektové 
podpory ze strany německé spolkové 
nadace Připomínka, odpovědnost 
a budoucnost (Stiftung Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft). 
Tato nadace, založená v roce 2000 
s cílem rozdělit celkem 5,2 mld. 
EUR mezi někdejší otrocky a nuceně 
nasazené ze střední a východní 
Evropy, se od ukončení výplatního 
programu v roce 2006 soustředí 
na mezinárodní projekty ve třech 
hlavních oblastech: kritické zkoumání 
historie, podpora obětem nacismu 
a práce v oblasti lidských práv. 
V České republice je jejím hlavním 
partnerem Živá paměť, o.p.s.

Praha 5. 12. 2018

PhDr. Darina Sedláčková
zakladatelka a předsedkyně 
správní rady
+420 606 619 148
sedlackova@zivapamet.cz

Mgr. Pavel Voves
ředitel 
+420 601 130 179
voves@zivapamet.cz
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