
 
Vý

ro
čn

í z
pr

áV
a 

za
 r

o
k 

20
09

 |
 Ž

iV
á 

pa
m

ěť
, o

.p
.s

.

výroční 
zpráva



Výroční zpráva za rok 2009 
Živá paměť, o.p.s.
 

obsah



3

OBSAH 
Slovo úvodem                     4
Základní informace o společnosti                     6
Realizované projekty: Sociální činnost                     9
Realizované projekty: Informační a vzdělávací činnost                     30
Roční účetní závěrka                     38
Zpráva nezávislého auditora                     38
Poděkování                     39

obsah



4

Slovo úvodem
Z hlediska vývoje Živé paměti v roce 2009 bych rád vyzdvihl, že se nám díky získání víceletého grantu od České rady pro oběti 
nacismu, příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti na vybudování regionálních kontaktních center a úspěšné účasti 
v několika dalších grantových řízeních podařilo dále stabilizovat finanční situaci naší společnosti. Solidní organizační a ekonomická 
báze je nezbytným předpokladem dlouhodobého a plánovitého rozvoje aktivit Živé paměti. 

Loňský rok byl pro nás rovněž ve znamení několika personálních změn. K naší lítosti využila jiné pracovní nabídky Marie 
Janoušková, koordinátorka pražského kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog. Rád bych na tomto místě naší 
– bohužel již bývalé – kolegyni poděkoval za její úsilí při budování centra a popřál jí mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě. 
Řady našich spolupracovníků naopak rozšířila PhDr. Darina Sedláčková, kterou není třeba zástupcům obětí nacismu a příznivcům 
naší společnosti dlouze představovat. Darina Sedláčková řadu let stála v čele Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu 
budoucnosti a je jednou ze zakladatelských osobností Živé paměti. V naší společnosti převzala úlohu koordinátorky regionálních 
center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog. 

Při listování pomyslným kalendářem událostí loňského roku bych rád připomněl „tříkrálové“ setkání obětí nacismu na německém 
velvyslanectví v Praze. Setkání se uskutečnilo již druhým rokem a k jeho přátelské atmosféře přispělo nejen vystoupení dětského 
pěveckého sboru, ale také pohoštění připravené osobně chotí pana velvyslance Helmuta Elfenkämpera. V jarních měsících se nám 
podařilo realizovat plán, o němž jsem na tomto místě informoval v loňském roce. Po vzoru pražského kontaktního centra jsme 
otevřeli obdobná místa pro setkání obětí nacismu a mládeže také v Českých Budějovicích, Olomouci a Ostravě. V červnu 2009 
se Živá paměť zapojila do mezinárodní konference o osudech majetku obětí holocaustu, pro kterou připravila ve spolupráci 
s fotografkou Janou Stachovou komorní výstavu Paměť tváře/Tváře paměti. Stejně jako v roce 2008 byla Živá paměť projektovým 
partnerem Česko-německého fondu budoucnosti při prezentaci putovní výstavy „Totálně nasazeni. Nucená práce českého 
obyvatelstva pro třetí říši“ v Německu. V roce 2009 jsme se podíleli na přemístění této expozice z Berlína do dokumentačního 
centra Prora na Rujáně. 

slovo úvodem
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Vedle těchto nových projektů nebo jednorázových aktivit pokračovaly činnosti a projekty započaté v předchozích letech, jako 
je mimo jiné Poradna pro oběti nacismu, poradenství při podávání žádostí o platby za práci v nacistických ghettech nebo školní 
přednáškový cyklus s pamětníky nacistického bezpráví, jenž vycházel z úspěšného projektu „Zmizelí Romové. Romové dnes“ 
a který jsme oproti předchozím ročníkům rozšířili o zástupce jiných skupin obětí (např. o české studenty zatčené a uvězněné 
v roce 1939).

Podrobné informace o celkem již šestém roce působení obecně prospěšné společnosti Živá paměť naleznete na následujících 
stránkách této výroční zprávy. Na tomto místě bych chtěl už pouze vyslovit poděkování všem uživatelům služeb naší společnosti, 
finančním přispěvatelům i zaměstnancům a spolupracovníkům za jejich podporu a angažmá.

martin Hořák,
předseda správní rady

slovo úvodem
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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:

v  péče o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy a s ní související informační 
a vzdělávací činnost

v  zprostředkování dialogu mezi mladou generací a posledními žijícími svědky nacistického pronásledování
v  poskytování poradenských a asistenčních služeb osobám pronásledovaným totalitními režimy, 

zejména nacionálním socialismem

základní informace o společnosti
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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 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
IBAN: CZ12 0300 0000 0001 8840 1614

základní informace o společnosti
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Zakladatelé

Mgr. Jana Havlíková, Mgr. Martin Hořák, PhDr. Tomáš Jelínek, 
Mgr. Lucie Kazdová, PhDr. Darina Sedláčková, Martin Thiel

Správní rada

Mgr. Martin Hořák 
předseda 
Mgr. Lucie Kazdová 
místopředsedkyně
Mgr. Viola Jakschová 
členka

Dozorčí rada nebyla zřízena.

Naši pracovníci

Mgr. Pavel Voves
pověřen řízením společnosti – ředitel

Sociální činnost 

PhDr. Dana Pokorná
vedoucí Poradny pro oběti nacismu

Mgr. Jiří Opluštil
sociální pracovník

Mgr. Alena Řezníčková
sociální pracovnice (do 31. 1. 2009)

Meret Brandner
koordinátorka dobrovolníků

Marie Janoušková, M. A.
koordinátorka projektu Kontaktní centrum pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog 

PhDr. Darina Sedláčková (od 1. 5. 2009)
koordinátorka projektu Regionální kontaktní centra pro oběti 
nacismu a mezigenerační dialog 

Informační a vzdělávací činnost 
 
Mgr. Pavel Voves  
koordinátor projektu Zmizelí Romové a Romové dnes  sociální činnost
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SoCIÁlNÍ ČINNoST
PORADNA PRO OBěTI NACISMu
Poradna pro oběti nacismu byla založena v únoru 2007. Její činnost v loňském roce byla podpořena zejména neinvestiční dotací 
ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, z grantu poskytnutého Magistrátem hl. m. Prahy a částečně též 
z prostředků nadace Charty 77, nadace Krása pomoci a německé nadace „Připomínka, odpovědnost, budoucnost“. 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
Primárními uživateli služeb Poradny jsou osoby v seniorském věku, které byly za druhé světové války vězněny v koncentračních, 
internačních či pracovně výchovných táborech, věznicích, káznicích či ghettech, deportovány na nucené práce nebo jinak 
pronásledovány z rasových, náboženských či politických důvodů. Životní a pracovní podmínky, jimž byly tyto osoby vystaveny, 
se v jejich každodenním životě mnohdy dodnes projevují zhoršeným fyzickým zdravím a psychickými obtížemi. Služby Poradny 
jsou určeny rovněž rodinným příslušníkům přeživších obětí nacismu a osobám, jež o tyto oběti pečují.

Cíle poradny pro oběti nacismu 
v  Hlavním cílem poradny je pomáhat obětem nacismu a podporovat je tak, aby se jejich sociální situace 

vyrovnala nebo zlepšila a mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a vést plnohodnotný život. 
v  Prostřednictvím poskytování profesionálního sociálního poradenství chceme dosáhnout toho, 

aby oběti nacismu mohly v plné míře uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy.
v  Obětem nacismu rovněž pomáháme zprostředkovat kontakt a spolupráci s organizacemi, 

které se na řešení jejich sociální situace podílejí nebo mohou podílet. sociální činnost
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činnost poradny v roce 2009
Na Poradnu pro oběti nacismu (dále jen Poradna) se v uplynulém roce obrátilo celkem 344 zájemců o služby odborného 
sociálního poradenství. Z tabulky 1 a grafu 1 vyplývá, že z tohoto celkového počtu kontaktovalo 157 uživatelů služeb v roce 2009 
Poradnu poprvé, zbylých 187 uživatelů se na Poradnu obrátilo již v uplynulých letech. 

Tabulka 1: Celkový počet uživatelů služeb Poradny v roce 2009                   Graf 1

Druh kontaktu Počet uživatelů

první kontakt 157

opakovaný kontakt 187

Celkem 344

Řada uživatelů našich služeb se obrátila o pomoc na Poradnu opakovaně a pracovníci Poradny tak v roce 2009 poskytli  
celkem 766 telefonických, písemných nebo osobních intervencí ve prospěch uživatelů našich služeb.  
Přehled jednotlivých druhů intervencí znázorňuje tabulka 2 a graf 2.

Tabulka 2: Počet intervencí ve prospěch uživatelů služeb Poradny v roce 2009              Graf 2

Druh intervence Počet

Telefonická 170

osobní ambulantně 62

osobní doma 93

osobní v terénu 356

písemná 85

Celkem 766

46 %

54 %

První kontakt
Opakovaný kontakt

sociální činnost
11 %

12 %

22 %

8 %

47 %

Telefonická
Osobní ambulantně
Osobní doma
Osobní v terénu
Písemná
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Ačkoliv má Poradna v rámci své registrace celorepublikovou působnost, kvůli dobré místní dostupnosti její služby využívá 
nejvíce uživatelů z Prahy. Tabulka 3 a graf 3 znázorňuje, že poměrně vysoce jsou zastoupeny rovněž kraje Moravskoslezský, 
Jihočeský a Olomoucký, v nichž naše společnost realizuje projekt „Dobrovolníci z Německa pomáhají obětem nacismu“ a kde 
jsou provozována regionální kontaktní centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog. uživatelé služeb odborného sociálního 
poradenství se často rekrutují právě z uživatelů služeb sociální rehabilitace poskytovaných ve výše zmíněných kontaktních centrech.

Tabulka 3: Počet uživatelů služeb Poradny dle jednotlivých krajů ČR v roce 2009

Kraj Počet uživatelů

praha 85

středočeský 6

plzeňský 5

karlovarský 12

Jihočeský 51

královéhradecký 13

Vysočina 7

pardubický 11

Jihomoravský 7

Liberecký 13

Ústecký 12

zlínský 3

olomoucký 68

moravskoslezský 51

Celkem 344

30 %

2 %
2 %

4 %2 %2 %

4 %

4 %
4 %
1 %

24 %

4 % 17 %

Praha
Středočeský
Plzeňský
Karlovarský
Jihočeský
Královéhradecký
Vysočina
Pardubický
Jihomoravský
Liberecký
Ústecký
Zlínský
Olomoucký

Graf 3

sociální činnost
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KONTAKTNí CENTRuM PRO OBěTI NACISMu 
A MEZIgENERAČNí DIALOg
Činnost Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog (dále jen Kontaktní centrum) byla zahájena 22. května 2008. 
Kontaktní centrum vzniklo s cílem vytvořit prostor pro pravidelné setkávání bývalých obětí nacismu z hlavního města Prahy 
a jako příležitostné místo pro setkávání všech dodnes žijících obětí nacismu a jejich blízkých z celé České republiky. Projekt byl 
v roce 2009 podpořen z prostředků německé nadace „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“. Partnerem projektu je Nadace 
Brücke/Most Stiftung. 

Cíle kontaktního centra

v  zprostředkovávat navázání kontaktů pamětníků druhé světové války s vrstevníky
v předávat historické zkušenosti pamětníků mladším generacím
v  dokumentovat osobní příběhy pamětníků a docílit docenění jejich životních osudů 
v  usilovat o zvýšení společenského uznání starších osob, zvlášť těch, které v minulosti utrpěly politické 

pronásledování a potlačení svých práv a důstojnosti kvůli nacistickému režimu

sociální činnost
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služby a aktivity kontaktního centra

Sociální rehabilitace

v  Přátelské posezení u čaje a kávy
Neformální setkávání seniorů s vrstevníky a mladou generací

v  Terapeutická činnost
Pravidelná skupinová setkání obětí nacismu vedená odborníkem

v  Společenský a kulturní program
Společné návštěvy divadel, koncertů a výstav, promítání filmů, společné vycházky a výlety, besedy s pozvaným hostem, přednášky 
na téma cestování, zdraví, historie atd.

v  Vzdělávací a informační aktivity
Počítačové kurzy, jazykové kurzy, informace v oblasti zdraví atd.

Besedy s pamětníky
(spolupráce s partnerem projektu Nadací Brücke/Most Stiftung)

v  Vzdělávací a informační aktivity
Setkávání pamětníků se studenty českých a německých škol

sociální činnost
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činnost kontaktního centra v roce 2009
S nabídkou aktivit Kontaktního centra bylo v roce 2009 pravidelně obesíláno každý měsíc celkem 300 aktivních zájemců o služby 
sociální rehabilitace provozované v našem centru. Vedle aktivit připravovaných pro uživatele našich služeb byla rovněž 
uspořádána řada besed s pamětníky pro studenty středních škol. 
Celkem proběhlo 27 besed s pamětníkem, kterých se zúčastnilo 777 studentů středních škol a pedagogického doprovodu. 
Pro klienty, oběti nacismu, jsme připravili celkem 98 různých akcí a aktivit, přičemž celková návštěvnost klientů 
v tomto období dosáhla počtu 1329 návštěv. 

Tabulka 1: Počet uspořádaných akcí   Graf 1

Druh intervence počet

Beseda s pamětníkem 27

kulturní, společenské 
a vzdělávací akce pro klienty 98

Celkem 125

Tabulka 2: Celková návštěvnost    Graf 2

Zájemci o služby počet

Žáci a pedagogický doprovod 777

klienti – oběti nacismu 1329

Celkem 2106

22 %

78 %

Beseda s pamětníkem 
Kulturní, společenské 
a vzdělávací akce pro klienty

sociální činnost
37 %

63 %

Žáci a pedagogický doprovod
Klienti – oběti nacismu
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slovo klientů

v   „Myslím si, že Kontaktní centrum vneslo do našeho života novou energii a musíme je hodnotit vysoce kladně.“
v   „Oceňuji různorodost programu a kvalitní práci organizátorů včetně poradenství v nejrůznějších oblastech.“
v   „Pracovníci Kontaktního centra nám vybírají jen ta nejhezčí setkání a programy, na které se nedá zapomenout, velice děkuji vedoucí centra 

slečně Marii Janouškové.“

sociální činnost
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REgIONáLNí KONTAKTNí CENTRA PRO OBěTI NACISMu 
A MEZIgENERAČNí DIALOg 
Jejich vznik byl inspirován pozitivními ohlasy na činnost pražského Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog 
v roce 2008 a snahou nabídnout vybrané služby a aktivity zájemcům z řad přeživších obětí nacismu žijících mimo hlavní město 
či jeho nejbližší okolí. Zřízena byla v těch regionech České republiky (České Budějovice, Olomouc, Ostrava), v nichž v roce 2009 
působili mladí němečtí dobrovolníci Živé paměti. Ti se pak kromě individuální pomoci přeživším obětem nacismu zapojili  
i do činnosti těchto center. Projekt regionálních center podpořila prostřednictvím Česko-německého fondu budoucnosti  
německá nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft)

Cíle regionálních kontaktních center 
v  vytvořit prostor, který by sloužil k navazování kontaktů seniorů nejen s vrstevníky, ale i příslušníky 

mladších generací, jimž nejsou lhostejné těžké osudy lidí postižených nacistickým bezprávím 
v  nabídkou služeb a aktivit pomáhat lidem, kteří mají vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu 

omezené možnosti kontaktu se společenským prostředím 
v  přispívat k předávání historických zkušeností pamětníků druhé světové války, k docenění jejich životních 

osudů a dokumentaci jejich osobních příběhů 
v  v širším kontextu přispívat ke zvýšení společenského uznání starších osob, zejména těch, 

které se v období vlády nacistického režimu staly cílem národnostního, politického či rasového 
pronásledování a v této souvislosti utrpěly potlačení svých lidských práv a svobod

sociální činnostsociální činnost
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nabídka regionálních kontaktních center 

Sociální rehabilitace 
 
v  Skupinová setkání „Kavárna pro pamětníky“ 
Setkání u kávy či čaje, během nichž jsou účastníky diskutována aktuální témata za účasti moderátora z řad pracovníků Živé paměti.

v Skupinová setkání „Jeden z nás vypráví“
Setkání, při nichž mají zájemci o vyprávění svého životního příběhu prostor pro sdílení a konfrontace svých zážitků  
s ostatními pamětníky. 

v Kulturní a společenský program 
Společné návštěvy koncertů, výstav a historických památek, tematické procházky, společné oslavy vánočních 
a velikonočních svátků apod.

v Vzdělávací a aktivizační činnost 
Tematické exkurze a přednášky z různých oblastí, např. cestování, zdraví, historie, náboženství, apod. 

v Odborné sociální poradenství 
Doplňková služba poskytovaná individuálním zájemcům buď přímo v průběhu setkání,  
nebo prostřednictvím Poradny pro oběti nacismu. 

 Mezigenerační dialog

v Setkání pamětníků se školní mládeží 
 sociální činnostsociální činnost
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činnost regionálních kontaktních center v roce 2009 

1. REgIONáLNí KONTAKTNí CENTRuM ČESKÉ BuDěJOVICE

v Zahájilo činnost 21. 4. 2009.
v  Pravidelná setkání (1–2krát v měsíci) probíhala v úterý od 14 do 16 hodin prostorách jednoty Orel, Lannova třída 2, 

České Budějovice. 
v Partnery projektu jsou Diecézní charita České Budějovice, Jednota Orel a gymnázium Česká. 

2. REgIONáLNí KONTAKTNí CENTRuM OLOMOuC

v  Zahájilo činnost 23. 4. 2009.
v  Pravidelná setkání (1–2krát v měsíci) probíhala ve čtvrtek od 14 do 16 hodin v prostorách Klubu pro seniory, 

u Hradeb 2, Olomouc 
v  Partnerem projektu je Magistrát města Olomouc, který nám poskytl prostory včetně vybavení k bezplatnému užívání. 

3. REgIONáLNí KONTAKTNí CENTRuM OSTRAVA

v  Zahájilo činnost 16. 6. 2009.
v  Pravidelná setkání (1–2krát v měsíci) probíhala ve středu od 14 do 16 hodin prostorách charitního střediska gabriel, 

Čujkovova 40 a, Ostrava-Zábřeh.
v  Partnerem projektu je Charita Ostrava, která nám poskytla prostory včetně vybavení k bezplatnému užívání. 

sociální činnost
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Dosažené výsledky
Celkem jsme v období od dubna do prosince 2009 uspořádali 58 společenských, kulturních a vzdělávacích akcí, přičemž sedmi 
setkání se zúčastnili středoškolští a vysokoškolští studenti a pedagogové či odborná veřejnost (viz tabulka č. 1 a tabulka č. 2). 

Tabulka č. 1: Počet akcí dle regionů     Tabulka č. 2: Počet akcí dle cílové skupiny

Region Počet

české Budějovice 19

olomouc 23

ostrava 16

Celkem 58

Celková návštěvnost ve sledovaném období dosáhla počtu 950 osob. Toto číslo zahrnuje klienty center – přeživší oběti nacismu, 
studenty, pedagogy a příležitostné návštěvníky center (viz tabulka č. 3 a tabulka č. 4). 

Tabulka 3: Celková návštěvnost      Tabulka č. 4: Návštěvnost dle regionů

Zájemci o služby Počet

studenti a pedagogové 423

klienti – oběti nacismu 527

Celkem 950

Region Počet

české Budějovice 372

olomouc 224

ostrava 354

Celkem 950

Druh intervence Počet

setkání studentů s pamětníkem 7

kulturní, společenské a vzdělávací 
akce pro klienty – oběti nacismu 51

Celkem 58

sociální činnost



20

slovo klientů
v   „Význam (centra) vidím v tom, že se společně setkáváme a mluvíme spolu o těch dnes už vzdálených věcech, zážitcích.“ 

(Vladimír Binder, České Budějovice)
v   „Společné setkání pro mě hodně znamená, zvláště besedy s přáteli, návštěvy různých výstav a koncerty.“ (Marie Jakešová, České Budějovice)
v   „Přijíždí mezi nás úžasné osobnosti, vstřícné, milé, obětavé.“ (Jarmila Kartáková, České Budějovice)
v   „Velice vítám vznik této iniciativy. Vystupují ze zapomnění pozoruhodné osudy a události, které je velice dobré si připomínat – už pro 

budoucnost. Osobní setkávání s pamětníky-vrstevníky posiluje vědomí sounáležitosti a působí velmi pozitivně.“ (Jan Bartoň, Olomouc)
v   „Na schůzky chodím velmi ráda, vzpomínání na léta ne právě dobrá jsou pro všechny velmi zajímavá a právě v našich mladých létech bylo 

pro nás někdy moc těžké válečnou dobu přežít.“ (Milada Štěpánková, Olomouc)
v   „Význam (centra) je velmi kladný, výměna životních zkušeností je prospěšná, znalosti přítomných byly poučné, u některých výjimečné. 

Zvláště prožité perzekuce v době nacismu.“ (Oldřich Randuch, Ostrava)
v   „Setkání, která jsem absolvoval, prospěla sblížení účastníků a umožnila seznámení s řadou zajímavých lidí. Poskytla cenné informace.“ 

(Luděk Eliáš, Ostrava)
v   „Jsou přínosem pro nás všechny. Jsem spokojen a rád, že se mohu těchto aktivit zúčastnit.“ (Walter Kranz, Ostrava)

slovo studentů
v   „Besedu, které jsme se zúčastnili, považuji za velmi zajímavé zpestření našeho dějepisného semináře… Na základních školách je v dějepise 

kladen velký důraz zejména na starší dějiny, první a druhá světová válka je probírána jen velmi okrajově... poslouchat příběhy lidí, kteří 
hrůzy nacismu pocítili na vlastní kůži, je velmi silným zážitkem.“ (Eliška Vávrová, gymnázium Česká 64, České Budějovice) 

v   „Nejvíce mě zaujala více než devadesátiletá stařenka, která prošla koncentračními tábory. V okamžiku, kdy povídala o tom, jak to tam 
chodilo... jsem cítila k její osobě trochu lítost, a hlavně jakýsi obdiv. A vlastně obdiv ke všem těm lidem, co tam hovořili. Byl to zvláštní pocit, 
vědět, že to, o čem se učíme, co si můžeme přečíst, oni zažili na vlastní kůži.“ 
(Kamila Kmeťová, gymnázium Česká 64, České Budějovice)

sociální činnost
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slovo pedagogů
v   „Pan Mikula pohovořil nejen o vlastních vzpomínkách na dobu totálního nasazení, přiblížil i historický obraz doby před druhou světovou 

válkou... tato akce byla pro nás velmi významná nejen díky informacím, které jsme se dozvěděli a které nám zprostředkoval jejich přímý 
účastník, což samotné považuji za velmi cenné, ale i proto, že jsme navázali spolupráci s Živou pamětí….“ (Mgr. Pavlína Houšková, 
gymnázium, Česká 64, České Budějovice)

v   „Popis běžného života v koncentračním táboře Sachsenhausen byl nesmírně působivý a vydal svou autentičností a věcností za desítky hodin 
nad dějepisnými učebnicemi. Důkazem zájmu studentů byl početný kroužek mladých, který s panem Hýbkem diskutoval ještě dvě hodiny po 
plánovaném ukončení besedy.“ (Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D., gymnázium, Česká 64, České Budějovice) 

Bližší informace k projektu jsou k dispozici na www.zivapamet.cz či u koordinátorky Regionálních kontaktních center pro oběti 
nacismu PhDr. Dariny Sedláčkové, e-mail: sedlackova@zivapamet.cz, tel. č. 224 872 730.sociální činnost
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DOBROVOLNíCI POMáHAJí OBěTEM NACISMu
Cílem projektu Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu je přispívat ke zlepšení a zkvalitnění života klientů Živé paměti. 
Živá paměť jím naplňuje své poslání pečovat o odkaz obětí nacismu díky mezigeneračnímu předávání historických zkušeností. 
Od začátku tento projekt významně podporuje německá spolková nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (Stiftung EVZ). 
Na jeho realizaci má dále významný podíl německé sdružení Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. (ASF) a jeho zastoupení 
v ČR, o. s. Servitus. 
K původním dvěma moravským lokalitám, v nichž v roce 2006 začali němečtí dobrovolníci ASF pomáhat našim klientům, postupně 
přibývaly další. V úzké spolupráci s novými regionálními kontaktními centry Živé paměti poskytovali dobrovolníci v roce 2009 
svoje služby v Olomouci, Ostravě a Českých Budějovicích. Dále pracovali dva dobrovolníci v Praze a od září 2009 nově i v Ústí 
nad Labem, kde dobrovolník ASF podporuje navíc kulturní a vzdělávací program Collegia Bohemica. 

Cílová skupina služeb německých dobrovolníků 
Služby dobrovolníků Živé paměti jsou nabízeny všem osobám, které v roce 2000 až 2006 prostřednictvím Česko-německého fondu 
budoucnosti obdržely platby z titulu nucených a otrockých prací během druhé světové války. Primární cílovou skupinou projektu 
jsou tedy přeživší oběti nacistického bezpráví. Projekt však zároveň otevírá cestu k předávání životních zkušeností mezi seniory 
a mladými lidmi na zcela individuální a osobní rovině, a je tedy rovněž zaměřen na mladé dobrovolníky. 

Význam projektu 
Od samého začátku projektu spolupracujeme s organizací Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, která byla založena  
v Německu po druhé světové válce s cílem postavit se tváří v tvář odkazu nacistického režimu. Od roku 1958 vysílá 
německé dobrovolníky do zemí, které byly postiženy nacistickým bezprávím. Dobrovolníci se během svého ročního  
pobytu angažují v projektech, které slouží přímo přeživším obětem nacismu a které se zasazují o uchování historického 
a kulturního dědictví obětí. sociální činnost
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Smyslem služeb vykonávaných našimi dobrovolníky je umožnit vznik přátelských vztahů napříč generacemi a kulturními 
odlišnostmi. Dochází tak přirozenou formou k vzájemnému naslouchání a k docenění osudů posledních žijících svědků. 
Dobrovolníci Živé paměti jsou dále zapojeni do komunitních partnerských projektů v místě svého působení. Živá paměť 
od roku 2006 vytváří síť partnerských organizací v regionech, jimž nabízí možnost využívat jeden až dva dny v týdnu služeb 
dobrovolníků pro jiné obecně prospěšné účely. Jde hlavně o pomoc osobám s postižením, osobám bez přístřeší 
nebo o volnočasové aktivity pro děti ze znevýhodněného prostředí, tedy těm skupinám osob, které za druhé světové války 
patřily k častým cílům pronásledování.

činnost německých dobrovolníků v roce 2009

K hlavním úkolům dobrovolníků patří pravidelné návštěvy doma přibližně u dvaceti klientů. Dvakrát v měsíci se podílejí na 
aktivitách regionálních kontaktních center Živé paměti.

Klienti na základě souhlasu, který s nimi podepisujeme, mohou vybírat z následujících služeb a aktivit:

v  pravidelné/týdenní návštěvy u klienta doma 
v  výpomoc v domácnosti, nákupy, pochůzky, doprovody
v  pomoc v zahradě
v  společná návštěva kulturních akcí
v  diskuse nad knihou
v  společné aktivity, společné vaření, konverzace, jazykový tandem
v  konkrétní pomoc s ohledem na individuální potřeby 

Rozsah a frekvence návštěv a pomoci koordinuje Živá paměť ve spolupráci s dobrovolníky.

sociální činnost
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přehled 

Počet dobrovolníků 6

Zastoupené kraje praha, Jihočeský, olomoucký, moravskoslezský a Ústecký kraj

Počet pravidelně navštěvovaných klientů 90

Frekvence návštěv Jednou týdně/za 14 dnů

Vysílající organizace aktion sühnezeichen Friedensdienste, e. V., Berlín, a Via, e. V.

Počet aktivit v rámci kontaktních center dvakrát za měsíc odpolední aktivita

Trvání služby dobrovolníka 12 měsíců, počínaje polovinou září

Jaká byla očekávání klientů před nástupem dobrovolníků a jak se tato očekávání naplnila?

v  „Na své procházky budu mít milý doprovod a milou společnost. Těším se na každé setkání, samota mě tíží.“
v  „Konverzace, komunikace, že se něco dozvím z Německa.“
v  „Setkání mi pomohou při běžných domácích pracích a budou i příležitosti k vzájemnému poznání.“
v  „Oba dobrovolníci byli velmi pracovití a ochotně zvládli vše, co jsem si přála. Myslím, že v začátku nám trochu vadila z mé strany 

malá znalost němčiny a z druhé strany totéž. Ale zvládli jsme to v dobré pohodě.“
v  „Jsem ráda, že ke mně chodí chlapci z Německa. Jsou to moc hodní kluci, mám je jako svoje vnuky. 

Když se s nimi loučím, je mně dost smutno, vždy to opláču.“
v   „Příjemně mne překvapilo, že dobrovolník byl velmi milý, ochotný a upřímný i pilný v plnění mých potřeb a požadavků, 

a byl jsem víc než spokojený s tím, jak se jim snažil vyhovět.“
v  „V nejtěžším období mého života mně návštěvy dobrovolníka velmi pomohly. Manžel byl čtyři roky nemocný, z toho dva roky 

upoután na lůžko. Poznala jsem, že mladý člověk není lhostejný k cizí bolesti.“

sociální činnost
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Setkávání s dobrovolníkem mi přineslo:

v  „Potěšení ze života a velkou chuť do života.“
v  „Důvěru, nečekanou vstřícnost, nezištnost, povídání i o osobních věcech.“
v  „Zaplašení samoty a dobrý pocit, že se mohu v případě potřeby na někoho obrátit. Můj pečovatel byl velice citlivý a ohleduplný. Děkuji.“
v  „Žiji sama, a tak mi byla příjemná společnost dobrovolníka, který byl milý a hodný, a poznala jsem blíže jeho názory na život atd.“
v  „Kromě předpokládané a realizované výpomoci oceňuji zejména čas věnovaný různým debatám a překvapila mě empatie 

a pochopení tak mladého člověka.“
v  „Česko-německé rozhovory a schopnost mladých se rychle učit cizí jazyk i radost, že na světě jsou mladí lidé s tak citlivým přístupem 

ke starým lidem.“
v  „Jen to nejlepší.“
v  „Jsem ráda, že je taková instituce, která má zájem o staré lidi. Děti dnes nemají čas, a tak návštěvy chlapce jsou milou 

a často jedinou návštěvou. Děkuji.“
v  „Vždy mi to zdvihlo náladu a přineslo chuť prát se se životem.“ 
v   „Radost i potěšení, po dlouhé době také možnost mluvit německy.“
v  „Udržet si obvyklý životní standard, zopakovat si vzájemnou konverzací němčinu i určitý dobrý pocit, že se vždy mohu na někoho 

s důvěrou obrátit.“
v  „Velmi oceňuji tento počin.

sociální činnost
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ODBORNÉ PORADENSTVí PŘI PODáVáNí ŽáDOSTí O PLATBY 
ZA PRáCI V NACISTICKÝCH gHETTECH
Po celý rok 2009 poskytovala Živá paměť odborné poradenství osobám žádajícím o platbu z Německa za práci v nacistických 
ghettech pro osoby židovského původu. Poté co byl nejvyšším sociálním soudem v Kasselu uznán nárok na důchod z Německa  
za práci v nacistických ghettech a po následném nastolení nové interpretace příslušné německé sociální správy v Landshutu  
poskytovala Živá paměť dále rozšířené poradenství žadatelům o tento důchod. Odborné poradenství bylo částečně finančně 
podpořeno z prostředků NFOH (Nadační fond určený obětem holocaustu).

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou ty osoby internované z rasových důvodů v ghettech zřízených nacisty (na území tehdejší Německé říše,  
na území do ní začleněných nebo území okupovaném), které tam pracovaly.

Cíle odborného poradenství
v  pomoci žadatelům správně vyplnit žádosti a další příslušné formuláře v německém, českém 

či anglickém jazyce a připravit je k odeslání
v  docílit uznání nároku na platbu za práci v nacistických ghettech (tzv. Anerkennungsleistungen) 

a nároku na důchod z Německa za práci v nacistických ghettech (tzv. Ghetto-Rente podle ZRBG  
– Zákona o vyplácení důchodů za práci v ghettu) a jejich získání

sociální činnost
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činnost
V uplynulém roce proběhlo 892 konzultací. Ty se uskutečnily převážně telefonicky, dále formou osobní návštěvy v naší kanceláři 
a písemně. Přehled jednotlivých druhů konzultací ukazuje následující tabulka:

Druh konzultace Počet

Telefonická 672

osobní (návštěva kanceláře) 212

písemná (poštou) 8

Celkem 892
 
Poradenství a pomoc při vyřizování byly poskytnuty následující formou: 

v   Vyplnění různých druhů žádostí a formulářů v německém jazyce 
(často také vytvoření a přiložení kopií potřebných osobních dokumentů).

v  Pomoc při jednání s příslušnými německými úřady (dotazy, intervence, překlady).
v  Různorodá následná pomoc žadatelům, kteří se ozývali opakovaně.

V současné době německá strana postupně vyřizuje všechny přijaté žádosti. Zasílá žadatelům důchodové výměry a vyplácí jim 
finanční částky. Živá paměť nadále zajišťuje podporu a poradenství žadatelům při komunikaci s německými úřady.  
Dále poskytuje informace týkající se vyřizování žádostí.
 

sociální činnost
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INFoRmAČNÍ A vZdĚlÁvACÍ ČINNoSTI
ZMIZELí ROMOVÉ A ROMOVÉ DNES
V roce 2009 nadále pokračoval přednáškový cyklus „Zmizelí Romové a Romové dnes“, jehož cílem je zprostředkovat setkání 
mládeže s pamětníkem romského holocaustu a připomenout tak tragický osud českých, moravských a slovenských Romů za druhé 
světové války. Jedním z dalších cílů projektu je také poukázat na nutnost uvědomit si příčiny tzv. romské „odlišnosti“ a přispět 
k prevenci xenofobních nálad, které jsou zejména mezi mládeží na vzestupu.

I v roce 2009 s námi spolupracovala paní Emílie Machálková, která navštěvovala školy a prezentovala svůj osud  
a osud celé své rodiny za druhé světové války.
Během roku se nám podařilo uskutečnit 14 setkání na českých a moravských školách.  
Celkem se tak projektu zúčastnilo 668 školní mládeže a 28 pedagogů.

Během každého setkání na školách bylo využito multimediálního výukového materiálu na CD-ROM a powerpointové prezentace 
přednášky Zmizelí Romové a Romové dnes, jež se osvědčila již v minulém roce. Výukový materiál obdržela bezplatně každá škola, 
která se projektu zúčastnila.

Po celou dobu trvání projektu jsme se snažili motivovat cílovou skupinu k aktivnímu přístupu k dané problematice.  
V této souvislosti ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010 probíhala na stránkách www.kapura.cz vědomostní žákovská soutěž  
na témata „Vnímání Romů majoritní společností v průběhu 20. století“ a „Co pro Tebe znamená svoboda?“ V průběhu trvání 
soutěže měli žáci a studenti možnost vyjadřovat své názory k vyhlášeným tématům. Soutěž byla podpořena věcným darem 
(digitálním fotoaparátem) společnosti Olympus C&S, s. r. o., a zúčastnili se jí žáci a studenti ze čtrnácti škol zapojených do projektu.
Výhru v soutěži získal žák ZŠ grafická z Prahy 5. 

Projekt Zmizelí Romové a Romové dnes podpořilo v roce 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
a společnost Olympus C&S, s. r. o.
I v roce 2009 jsme monitorovali názory mladých lidí a učitelů na náš projekt a obecně na romskou tematiku a rasismus  
v České republice.INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
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otázka: Přišla Ti přednáška zajímavá? Proč?

ODPOVěDI:
v  Ano, protože mě tohle téma zajímá a chtěla jsem poznat lidské osudy, je důležité si tyto události připomínat.
v  Určitě, nikdy dříve jsem tyto informace neslyšela.
v  Ano, díky působivým vzpomínkám, zajímavé bylo také shrnutí romské historie.
v  Ano, dověděla jsem se něco nového o romské kultuře, a hlavně o holocaustu Romů se nemluví tolik jako o holocaustu Židů.
v  Myslím, že je důležité, aby se mluvilo nejen o holocaustu Židů, ale i o holocaustu Romů. Měli bychom znát historii národa, 

který s námi žije v jednom státě.

otázka: Setkal ses s rasismem?

ODPOVěDI: 
v  Bohužel ano... lidská hloupost je nesmrtelná.
v  Ano, převážně ze strany Romů na mě a mé přátele.
v  Ano můj spolužák ze základní školy byl Rom a setkával se se spoustou narážek na svůj původ.
v  Se slovním rasismem proti Romům.
v  Ano, bílí utlačovali Romy, ale i Romové šikanovali Čechy.
v  Ano, někdy ho i celkem chápu, nikdy však ve fašistické podobě.
v  Ano, jako pasivní člověk – nikdy se nikomu nesměju, že je takový nebo onaký. Každý je nějaký.

otázka: Proč nacisté pronásledovali Židy a Romy?

ODPOVěDI
v  Protože byli přemnožení.
v  Protože byli chytří a pracovití.
v  Protože byli hloupí a záviděli jim jejich spokojený život.
v  Neodpovídali psychickým a fyzickým předpokladům. (Hitler nebyl psychicky v pořádku).
v  Hitler je nepovažoval za árijskou rasu. Romy kvůli černé pleti, Židé byli „vyvoleným“ národem.INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
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otázka: dokázal bys vysvětlit, co je to nacismus a kdo to byli nacisté?

ODPOVěDI
v  Fašisté.
v  Nacismus je zaměření občanů určitého národa pouze na jejich vlastní zem, vyvýšení jednoho národa nad druhý, idea nadřazenosti 

a ušlechtilosti národa/rasy (árijské), nacisté jsou vyznavači nacismu, ovlivněni ideami, nebyli jimi pouze Němci, ale i Češi, kteří se snažili 
z přihlášení k nacismu mít v rámci reichu co nejlépe.

otázka: mohou se události druhé světové války – hromadné vyvražďování osob jiné národnosti, barvy pleti, náboženství – 
v současné evropě opakovat? Proč?

ODPOVěDI
v  Ne, možná jen v malém měřítku, ale myslím si, že svět je z historických událostí natolik poučen, že obecně nedovolí, aby se něco podobného 

opakovalo. Odlišnost náboženství je asi ještě složitější problém z hlediska toho, že sekty a jiné skupiny mají odlišný výklad základních motivů, 
což přechází do extrémů.

v  Nevím, ráda bych napsala, že ne, ale bohužel nemohu. Pořád se objevují lidé, kteří strhnou masy lidí k něčemu špatnému. Na druhé straně 
doufám, že v téhle době jsou lidé v takovém stadiu vzdělanosti, tolerance apod., že si uvědomují následky událostí druhé světové války 
a nechtějí něco podobného zažít.

v  Myslím, že ne, protože Evropa a svět jsou natolik vyspělé, že to nehrozí, ale co… Titanic byl taky nepotopitelný, a přece se potopil.
v  To je různé. Lidé dokážou být o hodně hloupější než zvířata. Všichni jsme stejní a podle barvy pleti neurčíš, jaký je to člověk.
v  Ne, nezáleží na národnosti – každej je jinej a neměl by se podle toho soudit.
v  Ne, dnešní lidé jsou demokratičtější. Možná jsme optimisté.

Více informací o projektu naleznete na našich internetových stránkách www.kapura.cz

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
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TOTáLNě NASAZENí
NuCENá PRáCE ČESKÉHO OBYVATELSTVA PRO TŘETí ŘíŠI
Živá paměť byla v roce 2009 nadále projektovým partnerem výstavního projektu Česko-německého fondu budoucnosti nazvaného 
„Totálně nasazeni. Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši“, který mapoval osudy českých nuceně nasazených. 

Během partnerství Živá paměť zajistila pokračování výstavního projektu na novém místě v Dokumentationszentrum Prora na 
severoněmecké Rujaně. 

Úkolem byly vedle zajištění nové instalace výstavy a poskytnutí grafických návrhů k propagaci i pomoc s přípravou vernisáže 
a spolupráce po celou dobu trvání.

Živá paměť se také postarala o rozšíření výstavy o fotografie Zdeňka Tmeje významného českého reportážního a dokumentárního 
fotografa, který se do dějin světové fotografie zapsal originálním souborem ze svého nuceného nasazení v polské Vratislavi.

Zdeněk Tmej (5. 7. 1920 – 22. 7. 2004) 
Vystudoval Státní grafickou školu v Praze a několik let působil jako asistent špičkového českého reportéra Karla Hájka. Proslavil se svými 
fotografiemi z válečného nuceného nasazení. Své fotografie publikoval v prvorepublikovém tisku již od svých 16 let. Spolupracoval zejména 
s nakladatelstvím Melantrich a časopisem Pestrý týden. Za druhé světové války a několik let po ní spolupracoval s dalšími špičkovými fotografy 
Karlem Ludwigem a Václavem Chocholou při fotografování divadla a baletu (většinou pro tiskovou službu Národního divadla nebo Lucernafilm). 
Tmej byl nasazen mezi roky 1943–1944 na překládání poštovních zásilek v polské Vratislavi. Během svého pobytu zde vytvořil soubor několika 
desítek fotografií zachycujících běžný život nasazených mužů. V jeho snímcích není prvoplánový vzruch, není tam nikdo mučen či mlácen, přesto 
z nich dýchá smutek, drobné lidské utrpení, ani ne újma fyzická, jako spíš duševní. 
V roce 1944 uprchl do Prahy. Během květnové revoluce vyfotografoval několik snímků, z nichž mezi nejsilnější patří raněný německý voják na 
pražské dlažbě. Společně s Ludwigem a Chocholou podnikl těsně po skončení války dobrodružnou fotografickou cestu do poraženého Německa.
Po únoru 1948 Tmej fotografoval představení Státního souboru tanců a písní, ale v roce 1958 byl zatčen a sedm let vězněn komunistickým 
režimem. Po návratu z vězení se věnoval reklamě a dokumentování demolic a přestaveb v pražských Vysočanech.INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI



Slavnostní vernisáž proběhla 12. 11. 2009 
v Dokumentationszentrum Prora za účasti 
zástupců Velvyslanectví ČR v Berlíně,  
zemské vlády Meklenbursko-Přední Pomořansko 
a spoluorganizátorů výstavy.

Výstavu bylo možné zhlédnout 
do konce června 2010.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

KINFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI



VÝSTAVA FOTOgRAFIí OBěTí NACISMu V ČR
Živá paměť, o. p. s., představila výstavu portrétních fotografií obětí nacismu na mezinárodní konferenci k osudu majetku obětí 
holocaustu (Holocaust Era Assets Conference), která se konala 26. 6.–30. 6. 2009 v Praze v rámci českého předsednictví Eu.

Většina doprovodných aktivit konference proběhla pod záštitou vysokých státních představitelů ČR: prezidenta ČR Václava 
Klause, předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky a dalších.

Fotografie s krátkým příběhem, nafocené v letech 2008–2009 fotografkou Janou Stachovou, přibližují návštěvníkovi osobní rovinu 
utrpení během druhé světové války. Vystavené fotografie se snažily upozornit na problémy, s nimiž se naší společností ne zcela 
doceněné oběti nacismu potýkají v dnešní době, a chtěla poukázat i na to, jak se tito lidé statečně vyrovnávají se svou nelehkou 
životní zkušeností. 

Součástí výstavy byl také katalog „Paměť tváře/Tváře paměti... nejen nuceně nasazených“ představující fotografie obětí nacismu 
spolu s jejich osobním příběhem.
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Pro širší veřejnost byla výstava dále prezentována 
v pražské galerii Fotografic v průběhu září a října 2009. 

Slavnostní vernisáž výstavy proběhla za osobní účasti
obětí nacismu 24. září v prostorách galerie Fotografic, 
Stříbrná 2, Praha 1 – Staré Město.

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
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ÚČETNICTVÍ PODĚKOVÁNÍ

RoČNÍ úČeTNÍ UZÁvĚRKA, ZPRÁvA NeZÁvISlÉHo AUdIToRA
4 036041 415Krátkodobý majetek celkemB.

042Zásoby celkemB.I.

043(112)Materiál na skladě1.

044(119)Materiál na cestě2.

045(121)Nedokončená výroba3.

046(122)Polotovary vlastní výroby4.

047(123)Výrobky5.

048(124)Zvířata6.

049(132)Zboží na skladě a v prodejnách7.

050(139)Zboží na cestě8.

051(314)Poskytnuté zálohy na zásoby9.

43052 201Pohledávky celkemB.II.

29053(311)Odběratelé1.

054(312)Směnky k inkasu2.

055(313)Pohledávky za eskontované cenné papíry3.

11056 5(314)Poskytnuté provozní zálohy4.

057(315)Ostatní pohledávky5.

3058(335)Pohledávky za zaměstnanci6.

059(336)Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.7.

060(341)Daň z příjmu8.

061(342)Ostatní přímé daně9.

062(343)Daň z přidané hodnoty10.

063(345)Ostatní daně a poplatky11.

064(346)Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem12.

065(348)Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků13.

066(358)Pohledávky za účastníky sdružení14.

067(373)Pohledávky z pevných termínových operací15.

068(375)Pohledávky z emitovaných dluhopisů16.

069(378)Jiné pohledávky17.

070 196(388)Dohadné účty aktivní18.

071(391)Opravná položka k pohledávkám19.

3 962072 123Krátkodobý finanční majetek celkemB.III.

29073 34(211)Pokladna1.

074(213)Ceniny2.

3 933075 89(221)Bankovní účty3.

076(251)Majetkové cenné papíry4.

077(253)Dlužné cenné papíry5.

078(256)Ostatní cenné papíry6.

079(259)Pořízení krátkodobého finančního majetku7.

080(261)Peníze na cestě8.

31081 91Jiná aktiva celkemB.IV.

31082 71(381)Náklady příštích období1.

083 20(385)Příjmy příštích období2.

084(386)Kursové rozdíly aktivní3.

4 036085 415 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41
PREMIER system (c) 1995 - 2003

řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3 4
PASIVA

585086 362Vlastní zdroje celkemA.

591087 591Jmění celkemA.I.

5088 5(901)Vlastní jmění1.

586089 586(911)Fondy2.

090(921)Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků3.

-6091 - 229Výsledek hospodaření celkemA.II.

222092 - 229Účet hospodářského výsledku1.

- 229093(931)Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení2.

094(932)Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let3.

3 451095 53Cizí zdrojeB.

096Rezervy celkemB.I.

097(941)Rezervy1.

098Dlouhodobé závazky celkemB.II.

099(951)Dlouhodobé bankovní úvěry1.

100(953)Emitované dluhopisy2.

101(954)Závazky z pronájmu3.

102(955)Dlouhodobé přijaté zálohy4.

103(958)Dlouhodobé směnky k úhradě5.

104(389)Dohadné účty pasivní6.

105(959)Ostatní dlouhodobé závazky7.

35106 43Krátkodobé závazky celkemB.III.

27107 41(321)Dodavatelé1.

108(322)Směnky k úhradě2.

109(324)Přijaté zálohy3.

110(325)Ostatní závazky4.

1111(331)Zaměstnanci5.

1112(333)Ostatní závazky vůči zaměstnancům6.

113(336)Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.7.

6114(341)Daň z příjmu8.

115 2(342)Ostatní přímé daně9.

116(343)Daň z přidané hodnoty10.

117(345)Ostatní daně a poplatky11.

118(346)Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu12.

119(348)Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků13.

120(367)Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů14.

121(368)Závazky k účastníkům sdružení15.

122(373)Závazky z pevných termínových operací16.

123(379)Jiné závazky17.

124(231)Krátkodobé bankovní úvěry18.

125(232)Eskontní úvěry19.

126(241)Emitované krátkodobé dluhopisy20.

127(255)Vlastní dluhopisy21.

128(389)Dohadné účty pasivní22.

129(249)Ostatní krátkodobé finanční výpomoci23.

3 416130 10Jiná pasiva celkemB.IV.

131 4(383)Výdaje příštích období1.

3 416132 6(384)Výnosy příštích období2.

133(387)Kursové rozdíly pasivní3.

4 036134 415(ř.86 + 95)PASIVA CELKEM

Odesláno dne: Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:Podpis odpovědné 
osoby:

Razítko:

řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

Živá paměť o.p.s.
Na Poříčí 12

110 00 Praha 1
31.12. 2009

ROZVAHA 

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Ministerstvo financí ČR
schváleno MF ČR
č.j. 283/77 225/2001
s účinností pro účetní jednotky 
účtující podle účtové osnovy
pro nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

(v tisících Kč)

27105300
IČO

1 2
AKTIVA

sestavená k

001Dlouhodobý majetek celkemA.

002I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA.I.

003(012)Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje1.

004(013)Software2.

005(014)Ocenitelná práva3.

006(018)Drobný dlouhodobý nehmotný majetek4.

007(019)Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek5.

008(041)Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku6.

009(051)Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek7.

44010 44Dlouhodobý hmotný majetek celkemA.II.

011(031)Pozemky1.

012(032)Umělecká díla a předměty2.

013(021)Stavby3.

44014 44(022)Samostatné movité věci a soubory movitých věcí4.

015(025)Pěstitelské celky trvalých porostů5.

016(026)Základní stádo a tažná zvířata6.

017(028)Drobný dlouhodobý hmotný majetek7.

018(029)Ostatní dlouhodobý hmotný majetek8.

019(042)Pořízení dlouhodobého hmotného majetku9.

020(052)Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek10.

021Dlouhodobý finanční majetek celkemA.III.

022(061)Podíly v ovládaných a řízených osobách1.

023(062)Podíly v osobách  s podstatným vlivem2.

024(063)Dluhové cenné papíry držené do splatnosti3.

025(066)Půjčky organizačním složkám4.

026(067)Ostatní dlouhodobé půjčky5.

027(069)Ostatní dlouhodobý finanční majetek6.

028(043)Pořízení dlouhodobého finančního majetku7.

-44029 -44Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA.IV.

030(072)nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje1.

031(073)softwaru2.

032(074)ocenitelným právům3.

033(078)drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku4.

034(079)ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku5.

035(081)stavbám6.

-44036 -44(082)samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí7.

037(085)pěstitelským celkům trvalých porostů8.

038(086)základnímu stádu a tažným zvířatům9.

039(088)drobnému dlouhodobému hmotnému majetku10.

040(089)ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku11.
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ÚČETNICTVÍ PODĚKOVÁNÍ

PodĚKovÁNÍ
děkujeme všem dárcům a příznivcům 
za laskavou podporu a spolupráci.

DOTACE A DARY  
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung 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 
Renovabis
Česká národní agentura Mládež
Nadační fond obětem holocaustu

KOMERČNí DáRCI A SPONZOŘI 
Olympus C&S, spol. s r. o.
Airwaynet, a. s.

PARTNEŘI A SPOLuPRACOVNíCI
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Servitus, o. s.
Nadace Brücke / Most
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR 
Muzeum romské kultury v Brně
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Nadace Forum 2000
Step 21 – Initiative für Toleranz und Verantwortung
Dokumentationszentrum Prora
Velvyslanectví ČR v Berlíně 
Sdružení nuceně nasazených Olomouc, o. s. 
Charita Ostrava
Diecézní charita České Budějovice
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
Agentura domácí péče JAS, Židovská obec Brno 
Česká alzheimerovská společnost
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinschaft Bayern, e. V.
Památník Flossenbürg
Nadace Heinricha Bölla se sídlem v Saarbrückenu
Pražská informační služba
Národní galerie v Praze
Městská knihovna v Praze
Pražský literární dům autorů německého jazyka
goethe Institut Prag
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Statutární město Olomouc
Orel – jednota České Budějovice
Via e. V.– Verein für internationalen und interkulturellen

hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

Živá paměť o.p.s.
Na Poříčí 12

110 00 Praha 1

Název a sídlo účetní jednotky
31.12. 2009

27105300
IČO

sestavený k

schváleno č.j. 283/76 102/2000
a účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové osnovy pro 
nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

Ministerstvo financí

(v celých tis. Kč)

5 6 87

NákladyA.
Spotřebované nákupy celkem 128 128I.
Spotřeba materiálu 112 1121.
Spotřeba energie 16 162.
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek3.
Prodané zboží4.
Služby celkem 2 445 2 445II.
Opravy a udržování 26 265.
Cestovné 120 1206.
Náklady na reprezentaci 36 367.
Ostatní služby 2 263 2 2638.
Osobní náklady celkem 2 134 2 134III.
Mzdové náklady 1 644 1 6449.
Zákonné sociální pojištění 490 49010.
Ostatní sociální pojištění11.
Zákonné sociální náklady12.
Ostatní sociální náklady13.
Daně a poplatky celkem 2 2IV.
Daň silniční14.
Daň z nemovitostí15.
Ostatní daně a poplatky 2 216.
Ostatní náklady celkem 55 55V.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení17.
Ostatní pokuty a penále18.
Odpis nadobytné pohledávky19.
Úroky20.
Kursové ztráty 39 3921.
Dary22.
Manka a škody23
Jiné ostatní náklady 16 1624.
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkemVI.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM25.
Zůstatková cena prodaného NIM a HIM26.
Prodané cenné papíry a vklady27.
Pořizovací cena prodaného materiálu28.
Tvorba zákonných rezerv29.
Tvorba zákonných opravných položek30.
Poskytnuté příspěvky celkemVII.
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami31.
Poskytnuté příspěvky32.
Daň z příjmů celkemVIII.
Dodatečné odvody daně z příjmů33.
Náklady celkem 4 764 4 764

hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

Živá paměť o.p.s.
Na Poříčí 12

110 00 Praha 1

Název a sídlo účetní jednotky
31.12. 2009

27105300
IČO

sestavený k

schváleno č.j. 283/76 102/2000
a účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové osnovy pro 
nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

Ministerstvo financí

(v celých tis. Kč)

5 6 87

VýnosyB.
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 93 93I.
Tržby za prodej vlastních výrobků1.
Tržby z prodeje služeb 93 932.
Tržby za prodej zboží3.
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkemII.
Změna stavu vnitroorganizačních zásob4.
Změna stavu zásob polotovarů5.
Změna stavu zásob výrobků6.
Změna stavu zvířat7.
Aktivace celkemIII.
Aktivace materiálu a zboží8.
Aktivace vnitroorganizačních služeb9.
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku10.
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku11.
Ostatní výnosy celkem 10 10IV.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení12.
Ostatní pokuty a penále13.
Platby za odepsané pohledávky14.
Úroky 9 915.
Kursové zisky16.
Zúčtování fondů17.
Jiné ostatní výnosy 1 118.
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položekV.
Tržby z prodeje dlouhodobého hm. a nehm. maj.19.
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů20.
Tržby z prodeje materiálu21.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku22.
Zúčtování zákonných rezerv23.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku24.
Zúčtování opravných položek25.
Přijaté příspěvky celkem 3 225 3 225VI.
Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami26.
Přijaté příspěvky 3 225 3 22527.
Přijaté členské příspěvky28.
Provozní dotace celkem 1 664 1 664VII.
Provozní dotace 1 664 1 66429.
Výnosy celkem 4 992 4 992
Hospodářský výsledek před zdaněním 228 228C.
Daň z příjmů 6 634.
Hospodářský výsledek po zdanění 222 222D.

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné
osoby :

Podpis osoby odpovědné 
za sestavení:

Telefon :

Okamžik sestavení:
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