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Slovo úvodem

Rokem 2007 vstoupila obecně prospěšná společnost Živá paměť do nové
etapy svého působení. Vytvořením funkce ředitele/ředitelky, jíž byla pověřena nejprve Mgr. Viola Jakschová a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou
Mgr. Pavel Voves, se vyhranila a upevnila organizační skladba společnosti, což
vnímám jako jednu z hlavních podmínek, aby se Živá paměť i nadále mohla
rozvíjet jako moderní, profesionálně vedená nezisková organizace.
Další „strukturální“ změnou bylo zřízení Poradny pro oběti nacismu, která
byla otevřena v březnu 2007 díky grantu Ministerstva práce a sociálních věcí.
S radostí mohu konstatovat, že činnost poradny se mezi jejími klienty těší
velkému zájmu a počet zájemců o poradenské služby roste. Ve spojení s dalšími projekty, zejména s programem „Němečtí dobrovolníci pomáhají obětem
nacismu“, znamenal vznik poradny další krok k naplnění našeho dlouhodobého cíle, jímž je vytvoření široké nabídky sociálních a poradenských služeb, jež
přispívají ke zvýšení kvality života obětí nacismu v České republice.
Druhým z pilířů činnosti Živé paměti byly i v roce 2007 aktivity vzdělávacího a dokumentačního charakteru. Stejně jako ve dvou předchozích letech
probíhal přednáškový cyklus pro studenty a žáky českých středních a základních škol nazvaný Zmizelí Romové a Romové dnes. Nově pak bylo zahájeno
nahrávání životopisných rozhovorů v rámci projektu „Dokumentace osudů
aktivních odpůrců nacismu německé národnosti…“. Vzniklo patnáct interview s německými antifašisty, která rozšíří archiv naší společnosti a stanou
se podkladem pro další vzdělávací a informační činnost.
Dovolte, abych na tomto místě jménem správní rady poděkoval organizacím a jednotlivcům, kteří v roce 2007 finančním příspěvkem nebo jinou
formou podpořili naši společnost. Dík patří také členům správní rady, jejichž
funkční období vypršelo koncem roku 2007, a v neposlední řadě též všem
zaměstnancům Živé paměti. Především však děkuji zástupcům obětí nacismu,
kteří se účastnili našich projektů nebo využívali našich služeb. Přeji Vám všem
mnoho zdraví a sil v roce 2008 a věřím, že i v jeho průběhu se budeme setkávat nad společným dílem.

Židovský hřibitov v Lošticích

Martin Hořák
předseda správní rady
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Humanitárně
a sociální činnost
Poradna pro
oběti nacismu
Prvotní kontakt s poradnou

Opakované intervence

Poradna pro oběti nacismu, která je součástí sociálně humanitární větve
Živé paměti, byla založena v únoru loňského roku. Její činnost byla podpořena
neinvestiční dotací MPSV. Na financování poradny se podílel rovněž Českoněmecký fond budoucnosti, jenž v roce 2007 hradil 10% provozních nákladů.
Poradna pro oběti nacismu je registrována jako poskytovatel odborného
sociálního poradenství na Magistrátu hl. m. Prahy pod číselným
identifikátorem 9689284.

Cílová skupina
Poradny pro oběti nacismu:

Cíle
Poradny pro oběti nacismu:

Uživatelé služeb Poradny pro oběti nacismu patří k nejstarší věkové skupině seniorů
(jedná se o ročníky 1915–1930). Za druhé
světové války byli za nelidských podmínek
nuceně nasazeni nebo vězněni v koncentračních táborech a ghettech. Terčem
rasové a politické perzekuce byli často i
jejich blízcí a rodinní příslušníci. Podmínky,
v nichž museli tito lidé žít, se samozřejmě
negativně promítají i do jejich současného života, zejména v podobě zhoršeného
fyzického zdraví a psychických problémů,
s nimiž se řada z nich dodnes vyrovnává.
Celkový počet takto uznaných obětí nacismu v ČR byl k 31. 3. 2004 zhruba 87 000
osob (Zdroj: Česko - německý fond budoucnosti, 2004).

Hlavním cílem poradny je pomáhat obětem
nacismu a podporovat je tak, aby se zlepšila a vyrovnala jejich sociální situace, aby
nemusely opouštět své přirozené prostředí
a mohly v něm co nejdéle vést plnohodnotný život.
Prostřednictvím profesionálního sociálního
poradenství chceme dosáhnout toho, aby
oběti nacismu mohly v plné míře uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy.
Rovněž pomáháme zprostředkovat kontakt
a spolupráci s organizacemi, které se na
řešení sociální situace našich uživatelů
podílejí nebo mohou podílet.

V roce 2007 se na Poradnu pro oběti nacismu obrátilo s žádostí o pomoc 551
klientů, z nichž někteří využívali služeb opakovaně, takže pracovníci poradny poskytli za uplynulý rok celkem 1017 intervencí ve formě ambulantního,
písemného či telefonického odborného sociálního poradenství. Nejčastěji se
jednalo o poradenství ohledně příspěvku na péči dle zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách. Dále se uživatelé služeb zajímali o informace ohledně
ubytování v domovech pro seniory, případně v domovech s pečovatelskou
službou. Uživatelé služeb měli zájem rovněž o právní poradenství, zejména
v oblasti bytové problematiky a majetkoprávních vztahů. V těchto případech
byl u intervencí přítomen právní zástupce Kanceláře ČNFB Martin Thiel, případně byla klientům zprostředkována návazná služba v občanské poradně
dle místa bydliště. Přehled jednotlivých druhů intervencí je uveden v následujících tabulkách a grafech.
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Humanitárně
a sociální činnost
Fundraising,
síťování a lobbying
ve prospěch
obětí nacismu
v České republice
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V lednu 2008 byl ukončen dva a půl roku trvající projekt, který měl za cíl
vybudovat v Živé paměti kapacitu pro účinnou pomoc přeživším obětem
nacismu. Vedle personálních nákladů byly německou nadací „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ hrazeny náklady na provoz a různé služby. Díky této
podpoře se podařilo získat prostředky na zřízení Poradny pro oběti nacismu,
projekt Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu a na Kontaktní centrum pro
oběti nacismu a mezigenerační dialog, jež bude otevřeno v květnu 2008.

Dobrovolník Markus
na návštěvě u klientů
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Humanitárně
a sociální činnost
Dobrovolníci
pomáhají obětem
nacismu
Úryvek z tisku

(…) Třiadvacetiletého dobrovolníka zajímají příběhy
lidí, s nimiž je tu v kontaktu.„Zčásti je i moje historie to, co se tu stalo. Dozvídám se, co všechno museli
lidé kvůli nacistům vytrpět,” říká mladý Němec.
Lidé v České republice jsou podle jeho názoru příjemní
a kamarádští. „Je krásné, jak mě všude vítali. Jednou
jsem jel do Nového Malína u Šumperka. Když jsem nemohl najít ty správné dveře, zeptal jsem se pána, kam mám
jít, a on mě na tu správnou adresu dovezl autem. Lidi
ve vlaku mi poradí, kdy mám vystoupit. Opravdu jste
hrozně vstřícní.”
„V Praze už to ale bylo jiné,” hodnotí dobrovolník,
který tu už svoji práci končí. „Nejhorší bude se s mými
babičkami rozloučit. V pondělí jsem byl v paseckém sanatoriu, kam jezdím za dvěma dámami. Bylo hodně těžké říct, že už nepřijdu. V očích měly lítost a hned mě
zvaly, abych za nimi někdy přijel,”
vypráví Moritz Henning.
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Začátkem roku 2006 navázala společnost Živá paměť spolupráci s občanským sdružením Servitus, pobočkou německé organizace Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, která od roku 1958 vysílá německé dobrovolníky do
zemí stižených za druhé světové války nacistickými represemi. Dobrovolníci
se během svého ročního pobytu podílejí na projektech, jejichž cílem je péče
o přeživší oběti nacismu a snaha o uchování a předávání vzpomínkového dědictví obětí. V rámci aktivit Živé paměti pomáhají dobrovolníci našim klientům v domácnosti, chodí s nimi na procházky, naslouchají jim – stávají se pro
tyto mnohdy osamělé seniory mladými citlivými společníky.
„Kdybyste viděli tu radost v očích lidí, když Moritze spatří. Je to tak jiné než
pečovatelská služba. Musím říct, že je velmi oblíbený, pracovitý a spolehlivý,“
říká paní Libuše Voglová, předsedkyně Sdružení nuceně nasazených v Olomouci a kontaktní osoba Živé paměti pro oběti nacismu v Olomouci
a okolí.
Dobrovolníci jsou dále zapojeni do komunitních projektů a pomáhají tak
lidem, kteří žijí na okraji společnosti nebo jsou odkázáni na pomoc jiných.
Jedná se hlavně o osoby s postižením a o příslušníky etnických menšin, tedy
o ty skupiny, jež byly za druhé světové války zvláště postiženy nacistickým
pronásledováním.
Živá paměť dále spolupracuje s Kehila Olomouc, olomouckou židovskou
obcí, a prostřednictvím dobrovolníků poskytuje služby jejím členům, z nichž
mnozí přežili holocaust. V létě 2007 náš dobrovolník ve spolupráci s židovskou
obcí a pod vedením své mateřské organizace Aktion Sühnezeichen Friedensdienste uspořádal letní tábor pro další německé dobrovolníky. Skupina mladých
lidí upravovala zanedbaný židovský hřbitov, na němž jsou pochováni předkové
těch, kteří se nevrátili z koncentračních táborů a nemohou se proto starat
o hroby svých blízkých. Pro obě strany to byl symbolický akt smíření.
V září 2007 přijela do České republiky další skupina německých dobrovolníků. Rahel, Franz, Jonathan a Miriam nyní pomáhají klientům Živé paměti
v Českých Budějovicích, Praze, Olomouci a Ostravě.
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Moritz při aktivitách v o.s. SPOLU

Dobrovolník Moritz
na procházce s klientkou

Dobrovolníci letního tábora
při návštěvě synagogy v Lošticích

Dobrovolník Moritz s paní Voglovou,
předsedkyní Sdružení nuceně nasazených
v Olomouci.

Obnova židovského hřbitova v Lošticích
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Humanitárně
a sociální činnost
Hlasy klientů,
k nimž dobrovolníci
docházejí

„Když jsem Vám před časem odesílala vyjádření k nabídce služeb, skutečně jsem ani nedoufala, že dojde k jejich uskutečnění. Proto mne velmi mile
překvapila návštěva pana Jakeše a Jonathana. Prohovořili jsme možnost pravidelných docházek, a tím pomoci Jonathana v mé domácnosti. S odstupem
několika týdnů velmi ráda konstatuji, že jeho spolupráce je mi velmi platná.
S Jonathanem jsem naprosto spokojená. Má velmi pěkné vystupování, dobrý
přístup ke starým lidem a dokáže pomoci i potěšit vlídným slovem. Doufám,
že se s ním budu i nadále setkávat. Přeji vám, aby se vám tato záslužná činnost
stále dobře dařila.“
Paní V. z Českých Budějovic
„S pomocí Miriam jsem velmi spokojen. Pravidelně mne navštěvuje, každý
týden ve středu a pomáhá mi. Například mě doprovází při návštěvě u lékaře
nebo při nakupování mi pomůže odnést zboží. Chodím o dvou francouzských
holích a každá, i malá pomoc je pro mne velkou pomocí.
Vlastním motorové vozidlo, je mi již 85 let a už bohužel sám nemohu řídit,
a proto také velmi oceňuji, že slečna Miriam vlastní řídičský průkaz a dostanu
se i někam do přírody nebo na větší nákup.
Také jsem rád, že si mohu procvičit němčinu, kterou jsem v mládí dobře
hovořil, a že si můžeme se slečnou i popovídat.“
Pán Š. z Prahy
„Po 59letém manželství jsem zůstala sama. Bylo mi moc smutno. A tu jsem
četla v novinách, že byla (...) založena společnost Živá paměť, která má za úkol
pomáhat osamělým a již starým lidem, kteří byli za války nasazení na nucené
práce v Německu. (…) a příští týden přišel (pracovník Živé paměti) s mladou
příjemnou dívenkou Miriam. A od toho 25. září Miriam chodí každý týden. Stále máme o čem povídat. Jdeme na procházku nebo nakoupit, ona se ode mne
učí česky a já si připomínám němčinu. Byl to dobrý nápad. Tím se Němci
odmění aspoň částečně nám starým, že jsme jim věnovali své mládí, tenkrat
my jim, teď oni nám.“
Paní P. z Prahy

Pamětní deska na synagoze v Lošticích
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Informačně
a vzdělávací činnost
Zmizelí Romové
a Romové dnes

PO CELOU DOBU KONÁNÍ
PROJEKTU JSME SE SNAŽILI
POVZBUZOVAT ŽÁKY
A STUDENTY K AKTIVNÍMU
PŘÍSTUPU A KE ZVÝŠENÍ ZÁJMU
O DANOU TÉMATIKU.
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Bezplatný přednáškový cyklus Zmizelí Romové a Romové dnes je určen
pro žáky základních a studenty středních škol v České republice. Jeho cílem je
seznámit školní mládež s tématikou holocaustu, totalit a především s životy
a osudy Romů v Československu a v České republice ve 20. století. Při diskusích s mladými lidmi je častým tématem i soužití s Romy v dnešní době.
Projekt pokračuje již třetím rokem a jeho partnerem je od počátku Muzeum
romské kultury v Brně.
Významnou součástí přednáškového cyklu je setkání s pamětníkem romského holocaustu. V roce 2007 jsme nadále spolupracovali s paní Emílií Machálkovou, nově se do projektu zapojila paní Mária Kormanová.
Paní Machálková se narodila roku 1926 v romské rodině ve Svatobořicích.
Na počátku 2. světové války byla z rasových důvodů vyloučena ze studia
a následně byla totálně nasazena na práci do továrny ve Slavkově u Brna.
Holocaust přežila díky starostovi Nesovic, který celou rodinu odmítl vydat
k transportu do koncentračního tábora. Ke konci války se u vzdálených příbuzných v Olomouci musela ukrývat před nucenou sterilizací. Po válce paní
Machálková se svým manželem vychovala čtyři děti.
Paní Kormanová se narodila roku 1937 ve romské osadě Dlhá nad Cirochou
na Slovensku. Na konci 2. světové války byla z rasových důvodů deportována
s celou svojí rodinou do internačního tábora v Dubnici nad Váhom, kde byla
vězněna až do osvobození. Po válce se paní Kormanová usadila v Praze a se
svým manželem vychovala šest dětí.
V roce 2007 se nám podařilo uskutečnit 14 setkání na školách po celé
České republice, celkem se programu zúčastnilo 649 žáků a studentů.
Přehled navštívených škol
07/02/2007 – Klvaňovo gymnázium, Kyjov
13/03/2007 – Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
11/04/2007 – Gymnázium, Mělník
18/04/2007 – ZŠ J. A. Komenského v Mostě
31/05/2007 – ZŠ Mírová, Obrnice u Mostu
06/06/2007 – ZŠ Smetanova, Chotěboř
25/09/2007 – Klvaňovo gymnázium, Kyjov
02/10/2007 – Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice
30/10/2007 – ZŠ J. A. Komenského v Mostě
16/11/2007 – Gymnázium Jana Palacha, Mělník
28/11/2007 – ZŠ Knínice u Boskovic
06/12/2007 – Klasické gymnázium Praha-Modřany
13/12/2007 – Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava
19/12/2007 – Gymnázium Bílina
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Pamětnice Mária Kormanová

Pamětnice Emílie Machálková

Předání daru a diplomu
výherkyni soutěže ze ZŠ
Mírová Obrnice u Mostu
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V roce 2007 byl ve spolupráci s Helenou Danielovoua a ostatními pracovníky Muzea romské kultury vytvořen multimediální učební materiál pro učitele:
CD -ROM s powerpointovou prezentací Zmizelí Romové a Romové dnes,
který obsahuje text přednášky, fotografie a dokumenty k dějinám Romů, mapy
a stručnou bibliografii. Tento materiál obdržely zdarma všechny školy účastnící se projektu.
Na stránkách www.kapura.cz probíhala ve školním roce 2006-2007 žákovská soutěž, kvíz „Co víš o světě kolem sebe?“. V první polovině školního roku
2007-2008 se mladí lidé formou soutěže vyjadřovali k dotazu „Co myslíš? Je
česká společnost vůči menšinám nesnášenlivá?“. Soutěžící během celého
roku odpovídali na otázky k tématu a sdělovali své názory. Celkem se soutěže
zúčastnili žáci a studenti čtrnácti škol.

V roce 2007 byl přednáškový cyklus „Zmizelí Romové a Romové dnes“
podpořen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, Českou radou
pro oběti nacismu a společností Olympus C&S spol. s r.o.
Další informace a názory můžete nalézt na internetových stránkách
www.kapura.cz.

Výhra: digitální fotoaparát Olympus byla předána žákyni Základní školy v Obrnici.
I v roce 2007 jsme monitorovali názory mladých lidí a učitelů na náš
projekt na romskou tématiku a rasismus v České republice obecně.
Výběr z odpovědí na dotaz:
Připadala Ti přednáška zajímavá? Proč?
Ano, protože nesnáším nacismus a rasismus. (16 let)
Ano, protože ve škole jsme se zabývali především otázkou
židovského holocaustu, ne romského. (16 let)
Ano, zaujal mě vlastní příběh člověka,
který to sám zažil. (14 let)
Ano, dozvěděla jsem se nové poznatky o životě Romů a jejich
příběhy, špatné, ale i pěkné. (13 let)

Studenti gymnázia Olgy Havlové v Ostravě

Mohou se dle tvého názoru události 2. světové války - hromadné vyvražďování
osob jiné národnosti, barvy pleti, jiného náboženství v současné Evropě
opakovat?
Ano, rozpory co se týče jiné národnosti nebo náboženství
pořád přetrvávají, a to může přerůst do situace jako za
2. svět. války (16 let)
Ne, myslím si, že si v dnešní době už nikdo nemyslí, že tyto
faktory jsou v životě nejdůležitější. Nejdůležitější je přece povaha, a ne jestli je někdo bílý nebo černý. (15 let)
Ano, protože jsem poznala, že každý, kdo je jiný, je vetřelec. I ten, kdo je stejné národnosti, barvy pleti, náboženství. (16 let)
Ano, postupně ubývá pamětníků a dává se prostor manipulaci
s dějinami. (15 let)
Ano, společnost je xenofobní, nemá ráda odlišnosti. (17 let)
20
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Informačně
a vzdělávací činnost
Dokumentace osudů aktivních odpůrců
nacismu, kteří byli
po skončení druhé
světové války postiženi v souvislosti
s opatřeními uplatňovanými v Československu proti
tzv. nepřátelskému
obyvatelstvu
22

Již v roce 2006 se společnost Živá paměť zapojila do projektu zaměřeného
na zmapování jednoho z opomíjených témat našich novodobých dějin: osudů
československých odpůrců nacismu německé národnosti. Projekt vychází
z vládního usnesení č. 1081 ze dne 24. srpna 2005 a jeho nositeli jsou Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR, Národní archiv a Muzeum Ústí nad Labem. Živá paměť
se na základě smlouvy s ÚSD podílela na „orálně-historické“ části projektu.
Během přípravné fáze byli na základě kritérií definovaných vládním usnesením vytipováni a osloveni vhodní pamětníci. V jarních měsících roku 2007
pak tým spolupracovníků Živé paměti zahájil nahrávání a zpracovávání životopisných rozhovorů. Tazatelé kontaktovali 15 německých odpůrců nacismu
nebo jejich přímých potomků, rozjeli se za nimi do řady míst v České republice (mj. Hrádek nad Nisou, Mimoň, Pernink, Habartov) a pomocí zvukového
nahrávacího zařízení zaznamenali více než dvacet hodin jejich vyprávění.
Rozhovory byly posléze zpracovány v souladu s metodikou, kterou Živá paměť
používá při všech projektech obdobného charakteru. Ke každé nahrávce byl
pořízen její přepis a tazatelé sestavili životopis příslušníka pamětníka spolu
s protokolem o průběhu setkání. Během nahrávání byla pořízena fotodokumentace, zahrnující jak kopie dobových fotografií a dokumentů, tak snímky
z vlastního natáčení.
Vznikla tak bohatá kolekce materiálů, které budu sloužit vědeckým a vzdělávacím účelům. Prvním příkladem jejich využití je putovní výstava „Zapomenutí hrdinové – výstava o osudech německých antifašistů v Československu
ve 30. a 40. letech 20. století“, jež byla slavnostně zahájena 30. 11. 2007 v prostorách Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a do poloviny roku 2008 se
dále představí v Děčíně, Liberci a Litoměřicích (viz www.zapomenutihrdinove.
cz). V rámci šesti životních příběhů, které jsou na výstavě prezentovány, se
diváci mohou seznámit také s osudy Edith Kroupové, Helmy Studené a Alexandra Stefanesca – tří pamětníků, jejichž vyprávění zaznamenala Živá paměť.
Na základě výsledků dosažených v roce 2007 oslovil Ústav pro soudobé dějiny
naši společnost s nabídkou na pokračování spolupráce i v roce 2008.

Pamětník Alexander Stefanescu
Pamětnice Ilsa Dolanská
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Informačně
a vzdělávací činnost
Spolupráce
s Památníkem
KT Flossenbürg
Návštěvníci nové stálé expozice
Památníku KT Flossenbürgu
během jejího slavnostního otevření

Koncentrační tábor Flossenbürg

I v roce 2007 pokračovala naše spolupráce s Památníkem KT Flossenbürg,
v jejímž rámci jsme navázali na úspěšné projekty „Pobočné tábory KT Flossenbürg v Čechách“ a „Rozhovory s bývalými českými vězni KT Flossenbürg“,
které v předchozích letech podpořila Evropská unie.
Naše činnost se během uplynulých dvanácti měsíců zaměřila především na
přípravné práce souvisejících se vznikem první velké stálé expozice Památníku „KT Flossenbürg 1938-1945. Historie koncentračního tábora Flossenbürg
a jeho pobočných táborů“.
Koncentrační tábo Flossenbürg byl založen v květnu 1938 v Bavorsku nedaleko česko-německých hranic. Původně byl určen pro takzvané kriminální
a asociální živly, početní převahu v něm ale velmi rychle získali političtí vězni.
Do května 1945 bylo v tomto táboře a v jeho více než 100 pobočkách vězněno
přes 100 000 osob, z toho více než 3 800 Čechů.
Podle jednotné metodiky jsme zpracovali několik tematických okruhů týkajících se českých a slovenských vězňů tohoto koncentračního tábora a jejich
jednotlivých osudů.
Na základě shromážděného archivního a dokumentačního materiálu se
nám společně s našimi německými kolegy podařilo mimo jiné prokázat, že
Češi byli prvními zahraničními vězni, kteří byli do Flossenbürgu cíleně a systematicky deportováni – již v lednu 1940 sem totiž bylo převedeno několik vysokoškolských studentů, kteří byli po 17. listopadu 1939 původně deportováni do
koncentračního tábora Sachsenhausen. O několik měsíců později je v rámci
takzvané Smudkovy aféry následovala téměř 150členná skupina rukojmích
z Domažlicka a okolí.
„Česká tématika“ se objevila i na dalších místech nové expozice – vedle
oddílů věnovaných prvním vězňům tohoto koncentračního tábora, pobočným
táborům či pochodům a transportům smrti se návštěvníci výstavy mohou
seznámit se životopisy jednotlivých vězňů, zaposlouchat se do úryvků z natočených rozhovorů či si prohlédnout některé ze shromážděných předmětů.
Výstava byla veřejnosti oficiálně představena 22. července 2007, a to v rámci
mezinárodního setkání bývalých vězňů tohoto koncentračního tábora. Slavnostního aktu, který v přímém přenosu přenášela bavorská televize, se za
Českou republiku zúčastnila mimo jiné ministryně pro oblast lidských práv
a národnostních menšin paní Džamila Stehlíková a velvyslanec České republiky v Německu pan Rudolf Jindrák.

Úvodní část nové stálé expozice
v Památníku KT Flossenbürg
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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 pronásledovaných totalitními režimy
a s ní související informační 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 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností
u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 307.
Den zápisu: 8.12. 2003, IČ: 27 10 52 00, DIČ: CZ 27 10 52 00
Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 872 750
Fax: +420 224 872 720
E-mail: info@zivapamet.cz
Internet: www.zivapamet.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Na Poříčí 24, Praha 1, č.ú. 188 401 614/0300
Správní rada:
PhDr. Darina Sedláčková – předsedkyně (do 8.12. 2007)
Mgr. Jana Havlíková (do 8.12. 2007)
PhDr. Tomáš Jelínek (do 8.12. 2007)
Mgr. Martin Hořák – předseda (od 8.12. 2007)
Mgr. Lucie Kazdová (od 8.12. 2007)
Mgr. Viola Jakschová (od 8.12. 2007)
Dozorčí rada nebyla zřízena.
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Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

AKTIVA
b

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Dlouhodobý finanní majetek celkem

27 10 53 00

Identifikaní íslo

Pohledávky celkem

Zásoby celkem

Krátkodobý majetek celkem

Krátkodobý finanní majetek celkem

Jiná aktiva celkem
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Krátkodobé závazky celkem

Dlouhodobé závazky celkem

Rezervy celkem

Cizí zdroje

Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení

Úet výsledku hospodaení

22
0
44
44
0
-22
-22
1 484
0
1 019
39
5
975
0
426
33
393
39
39
0
1 506

386
282
3
279
104
x
104
1 120
0
0
33
30
3
0
0
0
1 087
0
1 087
1 506

591
388
5
383
203
203
x
112
0
0
10
1
0
7
1
1
102
30
72
022007
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703

Stav k prvnímu dni ú. období Stav k poslednímu dni ú. obd.
3
4

dni 31.12.2007

11
0
44
44
0
-33
-33
692
0
55
35
5
0
15
530
35
495
107
61
46
703

Na Poíí 12
Praha 1

Sídlo úetní jednotky

Živá pam o.p.s.

Název úetní jednotky

Stav k prvnímu dni ú. období Stav k poslednímu dni ú. obd.
1
2

dni 31.12.2007

Jiná pasiva celkem

RUZ_2007pro tisk(1).xls

PASIVA CELKEM

Výnosy
píštích
B.
IV.úetní
2. závrka
Roní
za rok
2007 období

B. IV. 1. Výdaje píštích období

B. IV.

______________________________________________
*

B. III. 9. Ostatní pímé dan

B. III. 8. Da z píjm

B. III. 5. Zamstnanci

B. III. 4. Ostatní závazky

B. III. 1. Dodavatelé

B. III.

B. II.

B. I.

PASIVA
b

Výsledek hospodaení celkem

2. Fondy

A. II. 2.
B.

Jmní celkem

Vlastní zdroje celkem
1. Vlastní jmní

A. II. 1.

A. II.

A. I.

A. I.

A. I.

A.

Oznaení
a

Živá pam o.p.s. - výkaz Rozvahy roní úetní závrky ke

AKTIVA CELKEM

B. IV. 2. Píjmy píštích období

B. IV. 1. Náklady píštích období

B. IV.

B. III. 3. Úty v bankách

B. III. 1. Pokladna

B. III.

B. II. 18. Dohadné úty aktivní

B. II. 17. Jiné pohledávky

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy

B. II. 1. Odbratelé

B. II.

B. I.

B.

A. IV. 7. Oprávky k samostatným movitým vcem a souborm movitých vcí

A. IV.

A. III.

A. II. 4. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí

A. II.

A. I.

A.

Oznaení
a

Minimální závazný výet
informací podle vyhlášky .
504/2002 Sb.

ke 27 10 53 00
(v celých tisících K)

v plném rozsahu

ROZVAHA

Živá pam o.p.s. - výkaz Rozvahy roní úetní závrky ke

Roční účetní závěrka
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Spotebované nákupy celkem

Služby celkem

Osobní náklady celkem

Ostatní náklady celkem

A. V.

Odpisy, pr. majetek, tvorba rezerv a 0P celkem
Poskytnuté píspvky celkem
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Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
B. IV.

Pijaté píspvky celkem
B. VI.

Provozní dotace celkem
VÝNOSY CELKEM
34. Da z píjm

Výsledek hospodaení ped zdanním (+ / -)

395
395
0
0
7
1
6
0
1 313
1 313
1 510
1 510
3 225
204
1
203

Hlavní
5

dni 31.12.2007

147
144
3
1 561
46
4
1 511
1 239
942
273
24
0
63
52
11
11
11
0
0
0
3 021

Hlavní
5

dni 31.12.2007

innosti
Hospodáská
6

innosti
Hospodáská
6

0
0

0

0
0

0
0
0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

395
395
0
0
7
1
6
0
1 313
1 313
1 510
1 510
3 225
204
1
203

Celkem
7

147
144
3
1 561
46
4
1 511
1 239
942
273
24
0
63
52
11
11
11
0
0
0
3 021

Celkem
7

Na Poíí 12
Praha 1

Sídlo úetní jednotky

Živá pam o.p.s.

Název úetní jednotky

Výsledek hospodaení po zdanní (+ / -)

Roní úetní závrka za rok 2007

D.

022007

0
_______________________________________________
*

C.

C.

B. VII. 29. Provozní dotace

B. VII.

B. VI. 27. Pijaté píspvky (dary)

Tržby z prod. majetku, zút. rezerv a OP celkem
B. V.

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy

B. IV. 15. Úroky

Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem
B. III.

2. Tržby z prodeje služeb
B. II.

B. I.

B. I.

Výnosy

b

a

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Název ukazatele
B.

27 10 53 00

Identifikaní íslo

Živá pam o.p.s. - Výkaz zisku a ztráty roní úetní závrky ke

NÁKLADY CELKEM

Da z píjm celkem

Oznaení

A. VIII.

A.VII. 32. Poskytnuté lenské píspvky

A. VII.

A. VI. 25. Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku

A. VI.

A. V. 24. Jiné ostatní náklady

A. V. 21. Kursové ztráty

Dan a poplatky celkem

A. IV.

A. III. 12. Zákonné sociální náklady

A. III. 10. Zákonné sociální pojištní

A. III. 9. Mzdové náklady

A. III.

A. II. 8. Ostatní služby

A. II. 7. Náklady na reprezentaci

A. II. 6. Cestovné

A. II.

A. I. 2. Spoteba energie

A. I. 1. Spoteba materiálu

A. I.

Náklady

b

a

A.

Název ukazatele

Oznaení

Minimální závazný výet
informací podle vyhlášky .
504/2002 Sb.

ke 27 10 53 00
(v celých tisících K)

v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Živá pam o.p.s. - Výkaz zisku a ztráty roní úetní závrky ke

Roční účetní závěrka

Zpráva nezávislého
auditora
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Poděkování

Děkujeme všem dárcům a příznivcům
za laskavou podporu a spolupráci.
Dotace a dary:
Fonds „Erinnerung und Zukunft”
der Stiftung “ Verantwortung, Erinnerung und Zukunft”
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové
Česká rada pro oběti nacismu, nadační fond
Nadační fond obětem holocaustu
Komerční dárci a sponzoři:
Olympus C&S spol.s.r.o.
Raiffeisenbank, a.s.
Partneři a spolupracovníci:
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Servitus, o.s.
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR
Muzeum romské kultury
Velvyslanectví ČR v Berlíně
Sdružení nuceně nasazených Olomouc, o.s.
Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje
Charita Ostrava
Diecézní charita České Budějovice
Filmová a televizní fakulta AMU
Prague News, TV & Film Production
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Agentura domácí péče JAS, Židovská obec Brno
Česká alzheimerovská
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinschaft Bayern, e.V.
Památník Flossenbürg
Nadace Heinricha Bölla se sídlem v Saarbrückenu
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Živá paměť o.p.s.
2008
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