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SLOVO ÚVODEM

Vážené dámy a pánové, milí přátelé,

v roce 2005 se obecně prospěšná společnost Živá paměť podílela na četných aktivitách nejen jako partner, 

ale sama se stala nositelem řady projektů, které se často nesly ve znamení 60. výročí od ukončení druhé 

světové války. Jejich tematická různorodost a zejména množství navázaných kontaktů mi dávají naději, že 

budeme schopni plnit poslání naší společnosti i v příštích letech. V této souvislosti jsem pak velmi ráda, že 

se nám kromě projektů zaměřených na informační a vzdělávací činnost podařilo zahájit i projekt spadající 

do oblasti humanitárně sociální péče o přeživší oběti nacionálního socialismu v České republice. 

 

Již z pouhého výčtu aktivit naší společnosti, s nimiž se můžete seznámit na následujících stránkách, je 

zřejmé, že by je nebylo možné realizovat bez finanční, organizační a odborné pomoci mnohých institucí 

i zainteresovaných jednotlivců. Za to jim patří naše upřímné poděkování. Naše díky samozřejmě směřují 

i ke všem našim projektovým partnerům, spolupracovníkům a příznivcům, s nimiž, jak věřím, se budeme 

v budoucnu i nadále pracovně i lidsky setkávat. 

         Darina Sedláčková

        předsedkyně správní rady
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Obecně prospěšnou společnost Živá paměť založili 8. prosince 2003 pracovníci Kanceláře pro oběti nacismu 

Česko-německého fondu budoucnosti. 

Hlavními cíli společnosti jsou:

•  Péče o společný odkaz osob pronásledova ných totalitními režimy

a s ní související infor mační a vzdělávací činnost

• Zprostředkování dialogu mezi mladou generací a posledními

žijícími svědky nacistického pronásledování 

•  Poskytování poradenských a asistenčních služeb osobám pronásledovaným totalitními režimy

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností

u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 307.

Den zápisu: 8. 12. 2003   

IČ: 27 10 53 00    

DIČ: CZ 27 10 53 00 

Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1

Telefon: 224 872 750   

Fax: 224 872 720

E-mail: info@zivapamet.cz 

Internet: www.zivapamet.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., 

Na Poříčí 21, Praha 1, č.ú. 188401614/0300

Správní rada

PhDr. Darina Sedláčková – předsedkyně  

Mgr. Jana Havlíková    

Mgr. Martin Hořák

PhDr. Tomáš Jelínek

Martin Thomas Thiel    

Mgr. Lucie Vondrysková

Dozorčí rada nebyla zřízena.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY – Informační a vzdělávací činnost

Češi na nucených pracích v Sársku

Od ledna do října 2005 jsme ve spolupráci s Nadací 

Heinricha Bölla v Sársku a za finanční podpory fondu 

„Erinnerung und Zukunft“ realizovali projekt pod 

názvem „Češi na nucených pracích v Sársku“. 

Cílem projektu bylo prostřednictvím akcí různého 

druhu seznámit širokou veřejnost s tématem nucené 

práce českého obyvatelstva během druhé světové války 

v Německu. 

Výstupy v roce 2005

Naše činnost navázala na úspěšný projekt sběru 

autentických vzpomínek pamětníků, ukončený v roce 

2004 vydáním publikace „Místo určení: Sársko – Čeští 

nuceně nasazení vzpomínají“ v českém a německém 

jazyce. 

Jádro projektu tvořila putovní tematická výstava „Místo určení: Sársko“, v níž jsme se pokusili na ploše 

12 samostojných panelů přiblížit osudy několika set nuceně nasazených Čechů a Češek v Sársku a jejich cestu 

k odškodnění za nucenou práci. Již dříve nashromážděný materiál byl pro účely výstavy doplněn o dokumenty 

z archivních fondů Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti, Národního archivu, 

Městského archivu v Saarbrückenu, Svazu nuceně nasazených a ČTK. 

V rámci doprovodného programu jsme zorganizovali 

workshop pro studenty, setkání a diskusi s pamětníkem 

a promítání česko-německého koprodukčního filmu „Ročník 

21“, který byl natočen na motivy románu Karla Ptáčníka.

Nad expozicí převzal záštitu starosta města Saarbrückenu 

a právě v prostorách radnice hlavního zemského města byla 

v dubnu 2005 výstava slavnostně zahájena. O dva měsíce 

později se s ní mohli seznámit návštěvníci Zastoupení 

spolkové země Sársko v Berlíně. Na konci srpna se v Paláci 

YMCA konala její pražská vernisáž, aby se výstava nakonec 

vrátila zpět do Sárska, kde putovala po místních školách. 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY – Informační a vzdělávací činnost

Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí

Od začátku roku 2005 jsme za finanční podpory České rady pro oběti nacismu a Svazu nuceně nasazených 

pracovali na projektu publikace „Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí“, který institucionálně zaštítilo 

Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy ČR.

Cílem projektu bylo shrnout na základě aktuálních poznatků historického výzkumu nejdůležitější fakta 

o průběhu a výsledcích nacistické perzekuce na území českých zemí a v podobě studijního materiálu je do 

června 2006 zpřístupnit učitelům dějepisu na českých školách. 

Výstupy v roce 2005

Po vypracování definitivní podoby koncepce, navázání 

spolupráce s autory jednotlivých příspěvků a zadání 

lektorských posudků jsme připravili rukopis publikace 

k tisku.

Vlastní text knihy se zabývá především lety 1938-1945, ale 

zejména v úvodu se dotýká také událostí, které toto období 

předznamenaly. Stručné tematické kapitoly popisují životní 

situaci různých skupin obětí nacismu na našem území, 

jako například českých Židů či Romů nebo většinového 

českého obyvatelstva. Prostor dostala i méně frekventovaná 

témata perzekuce německých odpůrců nacismu nebo 

těšínských Poláků a nucené nasazení českého obyvatel-

stva za hranicemi tzv. protektorátu. Součást každé kapitoly 

tvoří ilustrační doprovod, jenž dohromady zahrnuje 

78 fotografií či dobových dokumentů, a seznam základní 

studijní literatury. Na závěr publikace je zařazen slovní-

ček méně známých dobových pojmů. 

Plány na rok 2006

• vydání knihy a její distribuce do škol 

• zpřístupnění knihy široké veřejnosti na našich internetových stránkách

 www.zivapamet.cz

Studijní materiál pro učitele dějepisu

NACISTICKÁ
PERZEKUCE
OBYVATEL
ČESKÝCH ZEMÍ

Obalka 05.indd 1 18.4.2006 10:28:58
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Vzpomínky v Literárních novinách

Od února roku 2005 jsme spolupracovali s Literárními novinami na uveřejňování osobních vzpomínek 

pamětníků. 

Cílem spolupráce bylo prostřednictvím poutavého vyprávění přiblížit široké veřejnosti osudy a životní 

zkušenosti těch, kteří byli za druhé světové války nuceně nasazeni na práci, vězněni či jinak pronásledováni 

z rasových nebo politických důvodů. 

Výstupy v roce 2005

V průběhu roku 2005 bylo zveřejněno celkem devět vzpomínkových vyprávění, díky nimž se čtenáři mohli 

seznámit například s životními příběhy vězňů koncentračního tábora Osvětim a Flossenbürg či příslušníka 

československých zahraničních jednotek v Sýrii a ve Velké Británii, stejně jako se zážitky bývalých nuceně 

nasazených ve středním a severním Německu a v rakouské Vídni. 

 „Zmizelí Romové a Romové dnes.“ Holocaust Romů žijících na území 

bývalého Československa, stopy holocaustu a život Romů v současnosti 

v České republice 

Od února naše společnost realizovala ve spolupráci s FAMU a Muzeem romské kultury v Brně projekt „Zmizelí 

Romové a Romové dnes“, který podpořil fond „Erinnerung und Zukunft“ a na němž se jako sponzoři podílely 

i firmy Libra, a.s. a Hanel Toys, s.r.o. 

Cílem projektu je v průběhu roku 2005 

a 2006 připomenout dějiny romského 

holocaustu ve 20. století, poukázat na téma 

rasismu a zároveň zvýšit zájem mladých lidí 

o dějiny jejich regionu. 

Výstupy v roce 2005

V rámci bezplatného přednáškového 

programu, na nějž navazovala diskuse 

s pamětníkem romského holocaustu, jsme 

se zaměřili na základní a střední školy 

z okolí bývalých internačních a sběrných 

táborů pro Romy a na školy v severních 

Čechách.

REALIZOVANÉ PROJEKTY – Informační a vzdělávací činnost
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Celkem se nám podařilo realizovat 30 setkání, kterých se zúčastnilo na 1500 studentů a žáků a 42 učitelé.

Setkání na školách, diskuse se studenty i dnešní stav míst romského holocaustu na území ČR jsme 

zdokumentovali pomocí krátkého filmu „Zmizelí Romové a Romové dnes“. Vlastní vyprávění romských 

pamětníků jsme zaznamenali ve „Vzpomínkách na romský holocaust“.

Zorganizovali jsme žákovskou soutěž na témata „Romský holocaust“, „Já a Romové“ a „Rasismus“, jíž se 

zúčastnilo přes 100 žáků a studentů. 

Vytvořili jsme internetové stránky www.kapura.cz, věnované dějinám Romů ve 20. století. Tyto stránky vedle 

výpovědí pamětníků romského holocaustu z Čech, Moravy a Slovenska a příspěvků do soutěže obsahují 

i galerii názorů dnešní mladé generace na romskou problematiku.

Plány na rok 2006

• realizace dalších 8 setkání 

• získání finančních prostředků na pokračování projektu

• získání partnera pro distribuci filmového dokumentu

 na školy v České republice

REALIZOVANÉ PROJEKTY – Informační a vzdělávací činnost
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Dokumentace životních příběhů obětí nucené a otrocké práce 

V květnu 2005 byl za finanční podpory fondu „Erinnerung 

und Zukunft“ zahájen projekt „Dokumentace životních 

příběhů obětí nucené a otrocké práce“, jehož výsledkem 

bude unikátní sbírka více než 550 rozhovorů s pamětníky 

období nacismu z celého světa. Naše společnost se po 

úspěšném výběrovém řízení stala nositelem projektu 

v České republice. Při jeho realizaci jsme spolupracovali 

s FAMU a Muzeem romské kultury v Brně.

Cílem české části projektu je do září 2006 natočit 

a zpracovat metodou orální historie celkem 40 rozhovorů 

s pamětníky z České republiky.

Výstupy v roce 2005

Naším záměrem bylo obsáhnout co nejpestřejší škálu válečných osudů. Vedle bývalých vězňů koncentračních 

táborů jsme tak při výběru respondentů zohlednili například nuceně nasazené, kteří byli potrestáni pobytem 

v pracovně výchovných táborech, dále vězně táborů pro tzv. židovské míšence či vězně tzv. Polenlagerů.

O svoje životní zkušenosti se s námi podělili také příslušníci ročníků 1921 a 1924, účastníci zákopových prací 

a nuceně nasazení v zemědělství.

Během roku 2005 se nám podle 

metodiky závazné pro všechny 

účastníky projektu podařilo natočit 

celkem 26 interview, z nichž 

7 bylo natočeno na video a 19 na 

audiozáznam. 

Texty rozhovorů jsme odborně 

okomentovali a doplnili je 

protokolem, životopisem pamětní-

ka, podrobným dotazníkem a  také 

fotografiemi, na nichž jsme zachytili 

dochované historické dokumenty 

a dobové snímky. 

Plány na rok 2006

• natočení a zpracování zbývajících 14 rozhovorů

REALIZOVANÉ PROJEKTY – Informační a vzdělávací činnost
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Rozhovory s bývalými českými vězni koncentračního tábora Flossenbürg

V červenci 2005 jsme na základě dohody o spolupráci 

s Památníkem Flossenbürg zahájili sběr autentických 

vzpomínek bývalých vězňů tohoto koncentračního 

tábora. Od listopadu 2005 jsme v této činnosti mohli 

v intenzivnější míře pokračovat díky projektu „Rozhovory 

s bývalými českými vězni KT Flossenbürg“, který v rámci programu Interreg IIIA finančně podpořilo 

sdružení Euregio Egrensis. 

Cílem projektu je natočit do konce roku 2006 dvacet videorozhovorů s bývalými českými vězni koncentračního 

tábora Flossenbürg či jeho poboček a provést systematickou rešerši dochovaných tematických dokladů. 

Shromážděná svědectví a dokumenty obohatí nově vznikající stálou expozici Památníku Flossenbürg, která 

bude zpřístupněna v červenci 2007.

Výstupy v roce 2005

Při vedení rozhovorů jsme se sice soustředili na 

období druhé světové války, ale věnovali jsme 

také dostatečný prostor osudu respondentů před 

uvězněním i jejich profesnímu a osobnímu životu 

po roce 1945. Významnou složku natočeného 

materiálu tvoří rovněž problematika vyrovnávání se 

s psychickými a fyzickými následky věznění.

V roce 2005 se nám po předchozím písem-

ném kontaktování pamětníků podařilo natočit

5 videorozhovorů a získat několik desítek

písemných vzpomínek a dobových dokladů. 

Plány na rok 2006

•  natočení zbývajících rozhovorů a pokračování ve sběru tematických dokumentů

REALIZOVANÉ PROJEKTY – Informační a vzdělávací činnost
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Spolupráce na projektu „Týden setkávání s bývalými polskými a českými 
nuceně nasazenými“

Nositelem projektu, jenž proběhl 

v rámci výzvy Culture 2000, byla 

německá nadace „Neue Stiftung“. Naše 

společnost kontaktovala pamětníky, 

kteří během druhé světové války 

museli pracovat na ostrově Rujána, 

a zorganizovala jejich dopravu na místo 

setkání. 

Spolupráce na projektu „Totálně nasazeni. Nucená práce pro Třetí říši. 
60 let poté“

Nositelem projektu putovní výstavy,

jenž podpořil německý fond 

„Erinnerung und Zukunft“, byl Česko-

německý fond budoucnosti. Expozice, 

která přibližuje problematiku nuce-

ného pracovního nasazení a tzv. 

otrocké práce českého obyvatelstva 

za druhé světové války a věnuje se 

i tématu odškodnění za tyto újmy, 

byla veřejnosti představena v červnu 

2005 v Muzeu hl. m. Prahy, aby se 

následně přesunula do prostor Nové 

radnice v Brně. K dalším zastávkám by 

v příštím roce měly patřit Olomouc, 

České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava a Lidice. Naše účast na projektu spočívala kromě autorského 

podílu zakladatelů a spolupracovníků společnosti také v bezplatném zapůjčení dataprojektoru, jenž v rámci 

doprovodného programu sloužil k promítání sestřihu z dobových propagandistických týdeníků. 

REALIZOVANÉ PROJEKTY – Informační a vzdělávací činnost
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REALIZOVANÉ PROJEKTY – Humanitárně sociální činnost

Fundraising, síťování a lobbying ve prospěch bývalých obětí nacionálního 
socialismu v České republice

V červenci 2005 jsme zahájili projekt na podporu seniorů, kteří museli za druhé světové války vykonávat 

nucenou práci nebo se stali oběťmi takzvaného jiného nacistického bezpráví. Tuto naši první projektovou 

aktivitu v sociální oblasti podpořil německý fond „Erinnerung und Zukunft“.

Cílem tohoto pilotního projektu je do konce roku 2007 adresně, rychle a účinně pomoci vybrané skupině 

obětí druhé světové války a vytvořit finanční, personální a provozní zázemí sociální větve společnosti pro 

následné poskytování šířeji zaměřené humanitární pomoci.

Výstupy v roce 2005

V první fázi projektu jsme se zaměřili na podrobné zjištění kvality života osob z cílové skupiny a na zlepšení 

jejich přístupu k již existujícím sociálním službám.

Pomocí dotazníkového šetření jsme vyhodnotili konkrétní potřeby osob z cílové skupiny a míru jejich 

využívání veřejných sociálních služeb.

Ve spolupráci s  Českou alzheimerovskou společností jsme vytvořili celorepublikovou databázi zdravotně 

sociálních služeb pro seniory, která na stránkách www.zivapamet.cz a www.gerontologie.cz nabízí 

kontakty na jednotlivé typy zařízení pro seniory včetně specializovaných zařízení a poraden pro pacienty 

s Alzheimerovou nemocí, na terénní pečovatelské a ošetřovatelské služby a na neziskové organizace zaměřené 

na život seniorů. 

Zorganizovali jsme předvánoční setkání, 

kterého se zúčastnilo více než 20 bývalých 

nuceně nasazených.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY – Humanitárně sociální činnost

Plány na rok 2006

• efektivní propojení institucí poskytujících služby pro seniory

• zapojení německých dobrovolníků do péče o osamělé a potřebné osoby z cílové skupiny

• cíleným fundraisingem vytvořit humanitární fond na hrazení mimořádné      

 materiální pomoci osobám z cílové skupiny 

• zintenzivnění spolupráce s vybranými nadacemi

• účast na pilotním programu Fóra dárců na sociální marketing
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za laskavou podporu a spolupráci

Fonds „Erinnerung und Zukunft“ der Stiftung

„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“

Česká rada pro oběti nacismu, nadační fond

Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinschaft Bayern, e.V. 

Památník  KT Flossenbürg 

Svaz nuceně nasazených 

Muzeum romské kultury

Filmová a televizní fakulta AMU

Nadace Heinricha Bölla v Sársku

Velvyslanectví ČR v Berlíně

Zastoupení spolkové země Sársko v Berlíně

Prague News, TV & Film Production

Etnologický ústav AV ČR

Tomáš Sysel

Libra, a.s.

Palác YMCA

Hanel Toys, s.r.o.


