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ÚVODNÍ SLOVO

V roce 2010 pokračovala Živá paměť v rozvíjení svých
osvědčených projektů, spektrum svých aktivit rozšířila o některé
zcela nové počiny a v neposlední řadě působila jako partner či
konzultant projektů realizovaných jinými organizacemi.
Ve vzdělávací sekci je již řadu let naším pilotním projektem
cyklus přednášek pro žáky základních a středních škol „Zmizelí
Romové a Romové dnes“. Původně „romský“ projekt postupně
rozšiřoval svůj záběr a nyní se již stal vzdělávacím modulem,
jenž mladým lidem přibližuje osudy široké škály obětí
nacionálního socialismu, včetně vězňů koncentračních táborů
a nuceně nasazených. Do budoucna uvažujeme o vytvoření
paralelního modulu pro učitele a „multiplikátory“, který by měl
směřovat k ještě většímu zkvalitnění výuky na dané téma.
Na budoucnost se orientuje také interaktivní DVD „Učení se
z historie“, vytvořené v roce 2010. Během naší každodenní
činnosti s lítostí pozorujeme, jak ubývá přímých pamětníků,
uvědomujeme si, že již za pár let možná nebude mít kdo
vyprávět. Živá paměť proto od počátku své existence soustavně
zachycuje tato mizející svědectví o minulých dobách. Část
z nich, spolu s historickými texty a dokumenty, bylo zařazeno
na uvedené DVD, jež jsme již začali využívat v našich
vzdělávacích programech. Koncem roku jsme výukový materiál
s úspěchem prezentovali na mezinárodní konferenci „I mlčení
je lež“, která proběhla v Ostravě pod patronací a za osobní
účasti ministra školství České republiky. Dalším vstupem do
světa audiovizuálních médií je dokumentární film o bývalých
studentech, pamětnících 17. listopadu 1939, kteří v současné
době náležejí do skupiny nejstarších žijících svědků nacistické
perzekuce v českých zemích. Z podnětu Živé paměti jej natáčí
režisér Petr Záruba a na filmová plátna či televizní obrazovky
by snímek mohl vstoupit v roce 2012.
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I v roce 2010 pokračovala činnost Poradny pro oběti nacismu.
Významnou součástí jejích aktivit se přitom stala asistence
při vyplňování žádostí o platby za práci v nacistických
ghettech. Druhé výročí své existence oslavilo pražské
Kontaktní centrum pro oběti nacismu. Pro své klienty se již
stalo „známou adresou“, jak dokládá vysoká návštěvnost akcí
v jeho programové nabídce. Slavnostní setkání u příležitosti
otevření centra se stejně jako v předchozím roce uskutečnilo
v Café Orient na Starém Městě pražském. Za pražským centrem
nezaostávají jeho mladší sourozenci, regionální kontaktní centra,
která Živá paměť provozuje od roku 2009. Z nejvýznamnějších
událostí v jejich termínovém kalendáři zmiňme otevření centra
v Ústí nad Labem, k němuž došlo v říjnu 2010. Do činnosti
center se snažíme zapojit také dobrovolníky, a to jak mladé lidi
z Německa, které do České republiky vysílá německá organizace
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, tak naše spolupracovníky
z řad obětí nacismu. Dobrovolnice působící v Praze uspořádaly
v roce 2010 z vlastní iniciativy hudební vystoupení pro klienty
a hosty pražského centra.
Významnou kulturní událostí roku 2010 se stal koncert
u příležitosti 65. výročí ukončení druhé světové války. Záštitu
nad koncertem převzal pan Václav Havel a před jeho zahájením
vystoupili se slavnostními projevy viceprezident Mezinárodního
osvětimského výboru prof. Felix Kolmer a bývalý hlavní
vyjednavač České republiky ve věci odškodnění obětí nacismu
velvyslanec PhDr. Jiří Šitler. Symbolický význam koncertu
v důstojných prostorách Anežského kláštera v Praze umocnila
skutečnost, že před publikem s převahou bývalých vězňů
a nuceně nasazených vystoupil „jeden z nich“, emeritní pěvec
Národního divadla Lubomír Havlák, který byl sám v době
svého mládí deportován na práci do nacistické třetí říše.

Zbývá už jen zmínit několik personálních změn, jež naše
společnost v roce 2010 zaznamenala. Do správní rady se po
několikaleté přestávce vrátil jeden ze zakladatelů Živé paměti
Tomáš Jelínek. Vystřídal zde Violu Jakschovou, jež se ujala
role koordinátorky pražského Kontaktního centra. Společnost
v očekávání radostné rodinné události opustila dlouholetá
vedoucí Poradny pro oběti nacismu Dana Pokorná a její místo
zaujala Alena Řezníčková, jež v Živé paměti pracovala již dříve.
Těší nás, že aktivity Živé paměti se rok od roku rozrůstají a že se
nám přes nejrůznější obtíže daří rozvíjet oba směry naší činnosti,
jak vzdělávací a dokumentační, tak sociální, ba dokonce že se
oba programové cíle stále více prolínají a doplňují. Zásluhu na
tom mají především zaměstnanci společnosti v čele s ředitelem
Pavlem Vovsem, kteří vykonávají svoji práci v nelehkých
podmínkách neziskové organizace bez opory stálých subvencí
ze státního rozpočtu či jiných zdrojů. Logicky se tudíž sluší
vyjádřit dík všem našim sponzorům a donátorům a finančním
přispěvatelům. Jako již tradičně bych chtěl na úplný závěr
poděkovat klientům Živé paměti a zájemcům o naše služby.
Přeji všem do roku 2011 mnoho šťastných chvil, pevné zdraví
a radostnou mysl.
Martin Hořák,
předseda správní rady

úvodní slovo
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Foreword
During 2010 Živá paměť continued work on developing
its proven projects. Meanwhile, the spectrum of its activities
expanded to include completely new work and, of no less
importance, the organization served as a consultant for projects
implemented by other groups.
In the field of education, our main project is (and has been
for many years) the lecture series for upper level elementary
and secondary schools called “Disappeared Roma and Roma
Today”. The original Roma project has gradually expanded
from its initial scope and has become an educational module
that acquaints young people with the fates of a broad array
of victims of National Socialism including forced labourers and
persons imprisoned in concentration camps. For the future we
are contemplating the creation of a parallel module for teachers
and “information multipliers”, who can then contribute to the
improvement of teaching on this topic. Likewise our interactive
DVD, “Teaching from History”, created in 2010, also focuses
on future training.

During our daily activities we have noticed with regret that
the number of witnesses to history is dwindling. We are very
much aware that in a few years, there will possibly be no one to
speak about the past. This is why Živá paměť has systematically
worked, since its founding, to capture these disappearing
testimonies about history. Part of these, together with historical
texts and documents, were included on the aforementioned
DVD, which we have already begun to use in our teaching
programmes. At the end of last year, we successfully presented
the teaching material at the international conference “Even
Silence is a Lie” that took place in Ostrava under the auspices of
the Czech Ministry for Education, Youth and Sport.
A further activity in the area of audio-visual media is the
documentary film on former student-witnesses to the events
of 17 November 1939. These persons are among the groups of
the oldest witnesses to Nazi persecution in the Czech lands.
Director Petr Záruba is making the film based on a proposal from
Živá paměť. The movie should find its way to cinema screens
and televisions during 2012. Also in 2010 Živá paměť continued
the activities of its Counselling Centre for Victims of Nazism. An
important part of the Centre’s activities has become assistance for
completing applications for payment of compensation for work
in Nazi ghettos. The Prague-based Contact Centre for Victims of
Nazism also celebrated its two-year anniversary.

An important cultural event in 2010 was the concert on the
occasion of the anniversary of the end of the Second World
War. Václav Havel gave his official backing for the concert
and, prior to the launch of the event, Prof. Felix Kolmer, vicepresident of the International Auschwitz Committee, and PhDr.
Jiří Šitler, former chief negotiator for the Czech Republic on
matters of compensation for victims of Nazism, gave key-note
speeches. The fact that “one of their own”, singer emeritus of
the Czech National Theatre, Lubomír Havlák, who as a youth
was deported to work in the Nazi Third Reich, performed for
an audience consisting primarily of former prisoners and forced
labourers only added to the symbolic importance of the concert
held at Prague’s Anežský klášter (Anežský Convent).

We are pleased that Živá paměť’s activities continue to grow
year after year and that, despite various difficulties, we have
been able to develop our programme in both the areas of
education/historical documentation as well as social services.
In fact, both programme objectives have grown to complement
one another. For this we must thank first and foremost Živá
paměť employees led by the director, Pavel Voves. This group
carries out its work in the difficult conditions of a not-for-profit
organization, without the support of permanent subventions
from the state budget or other sources. Logically, we should also
thank here all of our sponsors, donors and financial contributors.
And, as is tradition, I would like in conclusion to thank Živá
paměť’s clients and those persons interested in our services.
We wish them all many happy moments in 2011 along with
good health and joyful thoughts.
Martin Hořák
Chairman of the Administrative Board

Finally, I should mention a few personnel changes that took
place in Živá paměť during 2010. After a few years’ break, one
of the founders of Živá paměť, Tomáš Jelínek, returned to the
Advisory Board. He took the place of Viola Jakschová, who in
turn took on the role of co-ordinator for the Prague Contact
Centre. In anticipation of an addition to her family, long-term
head of the Counselling Centre for Victims of Nazism, Dana
Pokorná, left her post. She was replaced by Alena Řezníčková,
who had previously worked at Živá paměť.

foreword

The Centre has become a “well-known address” for its clients
as demonstrated by the high participation levels at events in its
programme offering. Last year a celebratory event to mark the
opening of the Centre took place at Café Orient located on Old
Town Square in Prague. The younger siblings of the Prague
centre, the regional contact centres, in no way lag behind. Živá
paměť has run the latter offices since 2009. From among the most
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important events on the contact centre calendar we can mention
the opening of a new centre in Ústí nad Labem, which took place
in October 2010. We have been working to engage volunteers in
these centres’ activities, be they youths from Germany, sent to the
Czech Republic by the German organization Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (Action Reconciliation – Service for Peace), or
our partners from among the ranks of victims of Nazism. In 2010
volunteers active in Prague held (on their own initiative) a musical
performance for clients and guests of the Prague centre.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

BASIC INFORMATION ABOUT ŽIVÁ PAMĚŤ

Obecně prospěšnou společnost Živá paměť založili 8. prosince 2003 pracovníci Kanceláře pro oběti nacismu
Česko-německého fondu budoucnosti.

The charitable organisation Živá paměť was founded on 8 December 2003 by workers at the Czech-German Future Fund’s
Office for Victims of Nazism.

Hlavními cíli společnosti jsou:

The society’s main objectives are the following:

v Péče o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy
a s ní souvisící 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

v Care for the common legacy of persons persecuted by totalitarian regimes
and implementation of informational and educational activities related thereto
v Facilitation of dialogue between the younger generation and the last living witnesses
to Nazi persecution
v Provision of counselling and assistance services to persons persecuted by totalitarian
regimes, mainly victims of National Socialism

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 53 00
DIČ: CZ 27 10 53 00

The society is registered in the registry of charitable organisations administered by the Municipal Court in Prague,
Section O, Entry 307. Date of registration: 8 December 2003
ID Number: 27 10 53 00
VAT ID Number: CZ 27 10 53 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

Offices: Na Poříčí 12, 110 00 Prague 1
Telephone: +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

Bank account information:
ČSOB, a. s., Na Poříčí 24, Prague 1
Acct. No.: 188 401 614/0300
IBAN: CZ12 0300 0000 0001 8840 1614
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Zakladatelé

Sociální činnost

Founders

Social Activities

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

PhDr. Dana Pokorná
vedoucí Poradny pro oběti nacismu (do 7. 3. 2010)

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

PhDr. Dana Pokorná
Head of the Counselling Centre for Victims of Nazism
(until 7 March 2010)

Administrative Board

Mgr. Alena Řezníčková
Head of the Counselling Centre for Victims of Nazism
(as of 8 March 2010)

Správní rada
Mgr. Martin Hořák – předseda
Mgr. Lucie Kazdová – místopředsedkyně
Mgr. Viola Jakschová – členka (do 6. 9. 2010)
PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D. – člen (od 1. 10. 2010)
Dozorčí rada nebyla zřízena.

Naši pracovníci
Mgr. Pavel Voves
ředitel společnosti

Mgr. Alena Řezníčková
vedoucí Poradny pro oběti nacismu (od 8. 3. 2010)
Mgr. Jiří Opluštil
sociální pracovník
Mgr. Meret Brandner
koordinátorka dobrovolníků
PhDr. Dana Pokorná
koordinátorka projektu Kontaktní centrum pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog Praha (do 15. 8. 2010)
Mgr. Viola Jakschová
koordinátorka projektu Kontaktní centrum pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog Praha (od 7. 9. 2010)
PhDr. Darina Sedláčková
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
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PhDr. Vít Fojtek, Ph.D.
koordinátor vzdělávacích programů

Mgr. Martin Hořák – chairman
Mgr. Lucie Kazdová – vice-chairwoman
Mgr. Viola Jakschová – member (until 6 September 2010)
PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D. – member (as of 1 September 2010)
A Supervisory Board has not been established.

Our Employees
Mgr. Pavel Voves
Director, Živá paměť

Mgr. Jiří Opluštil
Social Worker
Mgr. Meret Brandner
Volunteer Co-ordinator
PhDr. Dana Pokorná
Co-ordinator of the Contact Centre for Victims of Nazism
and Inter-generational Dialogue Prague project
(until 15 August 2010)
Mgr. Viola Jakschová
Co-ordinator of the Contact Centre for Victims of Nazism
and Inter-generational Dialogue Prague project
(as of 7 September 2010)
PhDr. Darina Sedláčková
Co-ordinator of the Regional Contact Centre for Victims
of Nazism and Inter-generational Dialogue project

Informational and Educational Activities
Mgr. Pavel Voves
Disappeared Roma and Roma Today, Project Co-ordinator
PhDr. Vít Fojtek, Ph.D.
Educational Programmes Co-ordinator
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SOCIÁLNÍ ČINNOST

Hlavní úkoly Poradny

SOCIAL ACTIVITIES

Centre’s Main Tasks

PORADNA PRO OBĚTI NACISMU

v Poskytování informací o dávkách systému státního
sociálního zabezpečení a sociálních služeb.
v Podpora klientů, aby mohli v plné míře uplatňovat
svá práva a oprávněné zájmy.
v Pomoc s navázáním kontaktu s organizacemi, které
by se mohly podílet na řešení nepříznivé sociální
situace klientů a přispět tak k jejímu vyřešení.
v Psychosociální podpora klientů.

COUNSELLING CENTRE FOR
VICTIMS OF NAZISM

v Provision of information on the state social
welfare payment system and social services.
v Support for clients so that they can fully exercise
their rights and legitimate interests.
v Help with contacting organizations that can
help them resolve unfavourable social situations
and related problems.
v Psycho-social support for clients.

Poradna pro oběti nacismu (dále jen Poradna) vyvíjí svoji
činnost od roku 2007, kdy byla založena. Je zaregistrována jako
poskytovatel odborného sociálního poradenství Ministerstvem
práce a sociálních věcí pod číselným identifikátorem 9689284
a má celorepublikovou působnost. Činnost Poradny finančně
podpořilo zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Nadace Charty 77, Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
a německá nadace „Připomínka odpovědnost a budoucnost“,
čímž těmto organizacím děkujeme.

Cílová skupina
Cílovou skupinou Poradny jsou oběti nacismu, tj. nejstarší věková
skupina seniorů. Jsou to lidé, kteří byli v období druhé světové
války perzekvováni z rasových, politických, náboženských nebo
národnostních důvodů (vězněni v koncentračních, internačních,
pracovně výchovných táborech, ghettech, nasazeni na nucené
práce atp.). Služeb odborného sociálního poradenství mohou
využít také rodinní příslušníci těchto obětí.

Cíle
Cílem Poradny je podporovat oběti nacismu a pomáhat jim
tak, aby se jejich sociální situace vyrovnala nebo zlepšila a aby
mohly zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a vést
plnohodnotný život.

Činnost Poradny v roce 2010
Sociální službu odborného sociálního poradenství poskytují
pracovníci Poradny telefonicky, písemně a také formou osobních
konzultací buď v kanceláři Poradny, nebo v terénu (např.
u klienta doma). V roce 2010 proběhlo celkem 1 294 intervencí.
Řada uživatelů se na Poradnu obrací opakovaně. V tabulce
a grafu č. 1 můžeme vidět počty jednotlivých typů intervencí.
Tabulka č. 1 – Počet jednotlivých typů intervencí v roce 2010
Druh intervence
Telefonická
Osobní v kanceláři
Osobní v terénu
Písemná
Celkem

Počet
531
188
380
195
1 294

The Counselling Centre for Victims of Nazism (hereafter
referred to as the “Centre”) has been developing its activities
since 2007, when it was founded. It is registered as a provider
of expert social assistance at the Czech Ministry for Labour
and Social Affairs under ID Number 9689284 and operates
nationwide. The Czech Ministry for Labour and Social Affairs,
the Charter 77 Foundation, the Taťána Kuchařová Foundation
– The Beauty of Help and the German Foundation Erinnerung,
Vertanwortung und Zukunft have all provided financial support
to the Centre. For this we thank them.

Target Audience
The Centre’s target audience is victims of Nazism, i.e. the older
age group from among senior citizens. These are persons who
during the Second World War era were persecuted on grounds
of race, politics, religion or ethnicity/nationality (imprisoned in
concentration, internment and labour/work camps and ghettos,
forced labourers, etc.). Family members of victims of Nazism can
also use the expert social counselling services.

Objective
The objective of the Centre is to support victims of Nazism
and help them stabilize or improve their social situation so
that they can remain as long as possible in their natural living
environment and lead full lives.

Centre Activities in 2010
Centre employees provide social services AND expert social
counselling via phone, in written form and also via personal
consultations either at the Centre’s offices or as field services
(i.e. in a client’s home). In 2010 the Centre engaged in a total
of 1,294 interventions. Many users of Centre services contact
us repeatedly. In the Table and Graph No. 1, one can see the
numbers for different types of interventions.
Table No. 1 – Number of Individual Types of Interventions in 2010
Type of Intervention
By phone
Face-to-face (in-office)
Face-to-face (field visit)
Written
Total

Number
531
188
380
195
1,294

sociální činnost social activities
12

13

Graf č. 1 – Počet jednotlivých typů intervencí v roce 2010
195
531
380
188
Telefonická
Osobní v kanceláři
Osobní v terénu
Písemná

Z tabulky a grafu č. 2 je patrno, že nejvíce intervencí
proběhlo v Praze, ačkoliv má Poradna celorepublikovou
působnost. Tato situace je způsobena dobrou místní
dostupností Poradny pro pražské klienty. Poměrně vysoce
jsou zastoupeny také kraje Moravskoslezský, Jihočeský,
Ústecký a Olomoucký, v nichž naše společnost realizuje
projekt „Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu“ a kde jsou
provozována Regionální kontaktní centra pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog. Pracovníci Poradny jezdí do těchto
krajů, kde poskytují poradenské služby. Uživatelé služeb
odborného sociálního poradenství se často rekrutují právě
z uživatelů ostatních služeb naší společnosti.

Tabulka č. 2 – Počet uživatelů služeb Poradny
dle jednotlivých krajů ČR v roce 2010
Kraj
Praha
Středočeský
Plzeňský
Karlovarský
Jihočeský
Královéhradecký
Vysočina
Pardubický
Jihomoravský
Liberecký
Ústecký
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský
zahraničí
Celkem

Počet intervencí
471
82
5
24
168
9
18
6
72
20
67
18
159
170
5
1 294

%
36,4
6,3
0,4
1,9
13,0
0,7
1,4
0,5
5,6
1,5
5,2
1,4
12,3
13,1
0,3
100

Graf č. 2 – Počet intervencí dle jednotlivých krajů ČR v roce 2010

Graph No. 1 – Number of Individual Types of Interventions in 2010
195
531
380
188
By Phone
Face-to-Face in Office
Face-to-Face (Field Visit)
Written

From the Table and Graph No. 2 below it is evident that most
interventions took place in Prague, even though the Centre
has nationwide operations. This situation is caused by the
good location of the Centre for Prague clients. Relatively
high representation is shown for the Moravia-Silesia, South
Bohemia, Ústí and Olomouc regions. These are areas where
we also conduct the “Volunteers Help Victims of Nazism”
project and where we operate Regional Contact Centres for
Victims of Nazism and Inter-generational Dialogue. Workers
from the Counselling Centre travel to these regions, where
they provide counselling services. Users of expert social
counselling services are most often recruited from among
users of Živá paměť’s other services.

Table No. 2 – Number of Counselling Centre users
in Individual Regions in 2010
Region
Prague
Central Bohemia
Plzeň
Karlovy Vary
South Bohemia
Hradec Králové
Vysočina
Pardubice
South Moravia
Liberec
Ústí
Zlín
Olomouc
Moravia-Silesia
Foreign (abroad)
Total

Number of Interventions
471
82
5
24
168
9
18
6
72
20
67
18
159
170
5
1,294

%
36.4
6.3
0.4
1.9
13.0
0.7
1.4
0.5
5.6
1.5
5.2
1.4
12.3
13.1
0.3
100

Graph No. 2 – Number of Interventions in Individual Regions in 2010
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Příběhy klientů Poradny

Counselling Centre – Client Stories

v S klientem M. K. a jeho manželkou jsme v kontaktu od roku 2007,

v We have been in contact with client M. K. and his wife since 2007,

kdy Poradna vznikla. Na počátku se na nás manželé obrátili
kvůli informacím o státních sociálních dávkách, na které by
případně mohli mít nárok. Pan M. K. se také ptal, zda mu můžeme
zprostředkovat někoho na výpomoc. Po vzájemné dohodě byla
dohodnuta schůzka s naší dobrovolnicí. Od listopadu roku 2007
dobrovolnice pravidelně navštěvují manžele až dosud. V roce 2010
se na nás manželka pana M. K. obrátila s prosbou o pomoc ve věci
výměny kamen v jejich bytě. Kamna přestala fungovat a majitel
domu byl proti jejich výměně. Manželé ovšem neměli dostatek
finančních prostředků na koupi kamen nových. S naší pomocí
převzal jednání s majitelem domu úřad městské části (majetkový
odbor). Manželé dodali potřebná potvrzení o nefunkčnosti kamen
a celá záležitost, jak jsme se později dozvěděli, byla vyřešena k plné
spokojenosti našich klientů. S panem M. K. a jeho manželkou
zůstáváme nadále v kontaktu mimo jiné prostřednictvím
dobrovolníků, kteří je pravidelně navštěvují.

v Paní S. Z. z Prahy je s námi v kontaktu od roku 2008. Sama paní

S. Z. o službách Poradny řekla: „...vlídné a chápající prostředí.
Už jen to uvítací pozdravení a oslovení jménem člověka zahřeje.
A dotaz: Jak se vám daří paní...opravdu není jen zdvořilostní fráze.
Živá paměť mi už dvakrát a přímo osobně pomohla. Když jsem
měla potíže s hygienou svého nemocného muže (mám jen vanu)
a v řeči jsem se o tom jen tak zmínila, vyhledala mi paní vedoucí
sama od sebe místo, kde se vše vyřešilo. A nyní jsem opět požádala
o konkrétní pomoc a té se mi dostalo.“
(text krácen)
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when the Centre was founded. At first the couple contacted us
requesting information about state social welfare payments, which
they might be eligible to request. Mr. M. K. also asked if we could
find someone to provide him in-house assistance. Based on a mutual
agreement, we arranged a meeting with one of our volunteers. Since
November 2007 this volunteer has regularly visited the couple and
continues to do so. In 2010 Mr. M. K.’s wife contacted us with
a request to change the heating in their apartment. The heaters had
stopped working and the building owner opposed replacing them.
Of course the couple did not have enough money to buy new heaters.
With our assistance the town hall (the property department) took
over negotiations with the building owner. The town hall provided
the couple sufficient confirmation of the heaters’ inoperability and,
as we later learned, the matter was resolved to the full satisfaction
of our clients. We remain in contact with Mr. M. K. and his wife via
our volunteers, who visit them regularly.

v We have been in contact with Ms. S. Z. from Prague since 2008.

She herself has said the following about the Centre’s services:
„...a very humane and understanding environment. The initial
greeting and mention of a person’s name is a warm welcome.
And the question ,how are you doing ma’am?‘ is not just a polite
phrase. Živá paměť has already provided me direct help twice.
When I was having troubles with the hygiene of my sick husband
(I only have a bath tub) and I mentioned that in a conversation, the
director herself began to look for a space where I could manage this.
Now I have again requested specific help and I received it.“
(abridged text)
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KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI
NACISMU A MEZIGENERAČNÍ
DIALOG V PRAZE
Činnost Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační
dialog v Praze (dále jen Kontaktní centrum Praha) byla zahájena
22. května 2008. Kontaktní centrum Praha 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 2010 podpořen
z prostředků německé nadace „Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft“ a Českou radou pro oběti nacismu. Partnerem
projektu je Nadace Brücke/Most Stiftung.

Cíle Kontaktního centra Praha
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 trpěly
potlačením svých lidských práv a svobod.

Služby a aktivity Kontaktního centra Praha
Sociální rehabilitace

CONTACT CENTRE
FOR VICTIMS OF NAZISM
AND INTER-GENERATIONAL
DIALOGUE IN PRAGUE
The Contact Centre for Victims of Nazism and Inter-generational
Dialogue in Prague (hereafter Prague Contact Centre) launched its
activities on 22 May 2008. The aim of establishing the Prague Contact
Centre was to create a space for regular meetings for former victims
of Nazism living in Prague. It was also meant to serve as a place
for occasional meetings for all living victims of Nazism and their
relatives from the entire Czech Republic. The project was supported
during 2010 by funds from the German Foundation Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft and the Czech Council for Victims of
Nazism. The Brücke/Most Foundation is a project partner.

v Přátelské posezení u čaje a kávy

Objectives of the Prague Contact Centre

v Terapeutická činnost

v Create a space that would serve to build contacts
between senior citizens and their peers as well as
with members of younger generations who are
not indifferent to the difficult fates of persons
afflicted by Nazi crimes and aggression.

Neformální setkávání seniorů s vrstevníky a mladou generací.
Pravidelná skupinová setkání obětí nacismu vedená
psychoterapeutkou Věrou Roubalovou.

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 Offer activities and services to help people who
due to their advanced age and their health have
limited options for social interaction.

v Contribute to sharing the historical experiences
of witnesses to the Second World War and the
appreciation of their fates and documentation
of their life stories.
v In a broader context, contribute to societal
respect for older persons, specifically those
who during the Nazi regime became victims of
persecution based on grounds of nationality,
politics, or race and thus suffered suppression of
their basic human rights and freedoms.

Prague Contact Centre Services
and Activities
Social Rehabilitation

v Friendly meetings over coffee and tea

Informal meetings of seniors and their peers or younger
generations.

v Therapeutic activities

Regular group meetings for victims of Nazism led by
psychotherapist Věra Roubalová.

v Social and cultural programme

Joint visits to the theatre, concerts, exhibitions and films, joint
outings and walks, discussion meetings with invited guests,
lectures on topics such as travel, health, history, etc.

v Educational and informational activities

sociální činnost social activities
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v Vzdělávací a informační aktivity

Počítačové kurzy, jazykové kurzy, informace v oblasti zdraví atd.

Computer courses, language courses, information on healthcare,
etc.
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Mezigenerační dialog
v Besedy s pamětníky
Setkávání pamětníků se studenty německých škol ve
spolupráci s partnerem projektu Nadací Brücke/Most Stiftung.
v Setkávání pamětníků se studenty českých škol a s českou
veřejností.
v

Činnost Kontaktního centra Praha
v roce 2010
S nabídkou aktivit Kontaktního centra Praha bylo v roce 2010
měsíčně písemně či e-mailem obesíláno celkem 317 aktivních
zájemců o služby sociální rehabilitace a o naší činnosti bylo
pravidelně informováno e-mailem 95 kontaktů z řad médií
a spolupracujících organizací.
Vedle aktivit připravovaných pro uživatele našich služeb
byla rovněž uspořádána řada besed s pamětníky pro studenty
středních škol a veřejnost. Celkem proběhlo 24 besed
s pamětníky, kterých se zúčastnilo 670 českých a německých
studentů středních škol, pedagogického doprovodu a veřejnosti.
Pro návštěvníky Kontaktního centra Praha, oběti nacismu
v ČR, jsme připravili celkem 86 různých akcí a aktivit, přičemž
celková návštěvnost v tomto období dosáhla počtu 1 414 osob.
V roce 2010 jsme uspořádali dvě velké společenské akce pro
oběti nacismu. Květnového koncertu k 65. výročí ukončení

druhé světové války se zúčastnilo 180 návštěvníků Kontaktního
centra Praha a regionálních kontaktních center České Budějovice,
Olomouc a Ústí nad Labem, dále zástupci spolupracujících
organizací, představitelé organizací zastupujících zájmy obětí
nacismu a institucí veřejného života v ČR.
Tabulka č. 1: Počet uspořádaných akcí
Druh intervence
Kulturní, společenské a vzdělávací akce
pro návštěvníky KC Praha – oběti nacismu
Setkání studentů a veřejnosti s pamětníkem
Celkem

Počet
86
24
110

Graf č. 1: Počet uspořádaných akcí
86
110
24
Kulturní, společenské
a vzdělávací akce pro návštěvníky
KC Praha – oběti nacismu
Setkání studentů a veřejnosti
s pamětníkem
Celkem

Inter-generational Dialogue
v Discussion meetings with witnesses
Meetings of witnesses with students from German schools
in co-operation with the project partner, the Brücke/Most
Foundation.
v Meetings of witnesses with students from Czech schools and
with the Czech public.
v

Prague Contact Centre Activities in 2010
In 2010 the Prague Contact Centre dispatched a monthly
mailing (by post and by e-mail) to a list of 317 persons with an
active interest in its social rehabilitation services. We regularly
informed 95 contacts from the ranks of media and partner
organizations about our activities.
In addition to activities prepared for users of our services,
we also hosted a number of discussion meetings with
witnesses to history for secondary school students and
for the general public. Overall 24 discussion meetings with
witnesses took place. They were attended by 670 Czech
and German secondary school students, their teachers and
the public.
In total, we prepared 86 different events and activities for
visitors to the Prague Contact Centre for Victims of Nazism.
During the year, the overall number of visitors to the events
reached 1,414 persons. In 2010 we hosted two large social
events for victims of Nazism. A total of 180 visitors to the
Prague Contact Centre and the regional contact centres in
České Budějovice, Olomouc and Ústí nad Labem, along with

representatives of partner organisations, representatives of
groups looking after the interests of victims of Nazism and
Czech public institutions attended the May concert on the
occasion of the 65th anniversary of the end of the Second
World War.
Table No. 1: Number of Activities Held
Type of intervention
Cultural, social and educational events for visitors to the Prague
Contact Centre – victims of Nazism
Meetings of historical witnesses with students and the public
Total

Number
86
24
110

Graph No. 1: Number of Events Held
86
110
24
Cultural, social and educational
events for visitors to the Prague
Contact Centre – victims of Nazism
Meetings of historical witnesses
with students and the public
Total
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Tabulka 2: Celková návštěvnost
Zájemci o služby
Celkový počet návštěvníků KC Praha – obětí nacismu
Celkový počet studentů a veřejnosti
Celkem

Počet
1 414
670
2 084

Graf 2: Celková návštěvnost
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pro starší osoby, zejména pokud již počítač mají doma, vhodným
prostředkem pro styk s přáteli a pohodlné obstarávání užitečných
informací (např. obchod, služby atd. )“
Robert Barfeld, Praha

v „Oceňuji snahu pracovníků KC zpříjemnit nám „vysloužilým“

život ve stáří. Děje se tak přirozeně, takže se sám někdy po ukončení
akce cítím omládlý. Znovu bych připomněl rčení. J. W. Goetha, že
zestárnout není žádné umění, ale to stáří v dobrém stavu unést je
kumšt… K tomu nám vytváříte podmínky a díky za to!“
Miroslav Kavalír, Praha

v „Kvalita služeb je vzorná, pracovníci centra jsou vlídní, laskaví

2084
670
Celkový počet návštěvníků
KC Praha – obětí nacismu
Celkový počet studentů a veřejnosti
Celkem

Slovo návštěvníků Kontaktního centra Praha
v „Všem pracovníkům Kontaktního centra pro oběti nacismu

a mezigenerační dialog vyslovuji maximální uznání za
jejich obětavou práci. Totéž platí pro psychoterapeutku paní
Ing. Věru Roubalovou.“ Zdeněk Boháč, Praha

a akce jsou dobře organizovány. Je příjemné setkávat se s lidmi
stejného osudu. Chodíme do Kontaktního centra rádi.“
Hana Hnátová, Praha

v „Kvalita služeb je velmi dobrá… Setkání v centru jsou milá

a domnívám se, že kdo tam chodí, odchází vždy dobře naladěn.
Mladí zaměstnanci jsou ochotní a snaží se udržovat mezi
návštěvníky pěkný přátelský vztah.“
Marie Homolková, Praha

v „Mám ráda všechny nabízené akce... Cestopisné přednášky mě

zavedou tam, kam už se nikdy nedostanu, oceňuji i vlídnost
prostředí a taktnost a cit mladého osazenstva pro naši už věkovou
nešikovnost. Přednášky mi přibližují minulost i současnost a jsem
vděčná za obstarávání programů. I když se všeho účastnit nemohu,
těší mě i jen ta možnost. Nabídka je pestrá, společnost příjemná,
neformální a přátelské prostředí – ochotné, pozorné vstřícné
a chápající. Ne všude se s těmito vlastnostmi dnešní starší člověk
setkává, takže si toho velice vážím... Jsem velice spokojena jak
s programem, tak s přátelským prostředím. Děkuji.“
Stanislava Zvěřinová, Praha

Table 2: Overall Visitation
Persons interested in services
Overall number of visitors to the Prague Contact Centre
– victims of Nazism
Total number of students and members of the public
Total

Number
1,414
670
2,084

Graph 2: Overall Visitation
1414
2084
670
Overall number of visitors to the Prague Contact Centre
– victims of Nazism
Total number of students and members of the public
Total

Comments from Visitors to the Prague
Contact Centre
v „I would like to express maximum recognition for the selfless work
of all Prague Contact Centre for Victims of Nazism and Intergenerational Dialogue workers. This is also true for the work of
psychotherapist Ms. Věra Roubalová.“ Zdeněk Boháč, Prague

especially if they have a computer at home, is a suitable medium for
contact with friends and for easy access to useful information (i.e.
shops, services, etc.).“ Robert Barfeld, Prague

v „I appreciate the effort of Contact Centre workers to make the lives

of ‘us who served’ pleasant in our old age. The events are so natural
that sometimes I even feel younger after attending them. So I would
once again recall the words of J. W. Goethe that aging is no art,
but surviving old age in good condition is. You have created such
conditions for us and I thank you for that!“
Miroslav Kavalír, Prague

v „The quality of services is exemplary, the workers are very personable

and kind, and the events are well-organised. It is pleasant to meet with
persons who met the same fate. We gladly visit the Contact Centre.“
Hana Hnátová, Prague

v „The quality of services is very good. The meetings at the Centre

are nice and I believe that everyone visiting the Centre leaves in
a good mood. The young employees are accommodating and they
work to maintain friendly relations among Contact Centre visitors.“
Marie Homolková, Prague

v „I like all the events offered ... the travel lectures take me to places

where I know I will never visit. I appreciate the amenable, personable
environment and the politeness and understanding of the younger
staff for the lack of cleverness at our age. The lectures acquaint me
with the past and the present and I am grateful for the workers’
putting together these programmes. Even if I can’t attend all events,
I am happy to have the option. The selection is varied, the company
is pleasant, there’s an informal and friendly environment – willing,
attentively accommodating and understanding. Not everywhere
today does an older person come across such traits and so I very
much appreciate them. I am very satisfied with both the programme
and the friendly environment. Thank you.“
Stanislava Zvěřinová, Prague

sociální činnost social activities
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a vhodná, promyšlená vzhledem ke složení zájemců. PC kurz je

v „I believe the offering and quality of Contact Centre services to be

adequate and suitable, also well thought out based on the composition
of interested persons. The computer course for older persons,
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Přehled projektových aktivit KC Praha
leden – prosinec 2010

Overview of Project Activities,
Prague Contact Centre, Jan. – Dec. 2010

7. 1. 2010 Německá konverzace
9. 1. 2010 Beseda

s panem JUDr. Šírkem a panem Roubíčkem, nuceně nasazenými u protiletecké ochrany
v Německu s hasičským záchranným sborem ve Strašnicích
13. 1. 2010 Kroužek vzpomínání – skupinové setkání obětí nacismu provázené paní Věrou Roubalovou
19. 1. 2010 Komentovaná prohlídky výstava Jan Zrzavý v Národní galerii v Praze
21. 1. 2010 C
 estopisná přednáška „Island“
21. 1. 2010 B
 eseda s pamětnicí paní Mikovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
29. 1. 2010 Zpěv lidových písní
2. 2. 2010 C
 estopisná přednáška „Střední Amerika“
4. 2. 2010 Odborná přednáška „Pražská dlažba – úpravy uličního interiéru a vybrané detaily řemesla
a uměleckého řemesla“
5. 2. 2010 B
 eseda s pamětníkem panem Wernerem a studenty
Nadace Brücke/Most
5. 2. 2010 B
 eseda s pamětnicí paní Mikovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
5. 2. 2010 B
 eseda s pamětnicí paní Vidlákovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
9. 2. 2010 Německá konverzace
10. 2. 2010 Kroužek vzpomínání – skupinové setkání obětí nacismu provázené
paní Věrou Roubalovou
18. 2. 2010 Internetový klub s dobrovolnicemi
23. 2. 2010 Německá konverzace
2. 3. 2010 Zpěv lidových písní
4. 3. 2010 Německá konverzace
16. 3. 2010 Internetový klub s dobrovolnicemi
23. 3. 2010 „ Jeden z nás vypráví…“ – příběh paní Jany Franklové, pamětnice z tzv. Wintonova vlaku
24. 3. 2010 Kroužek vzpomínání – skupinové setkání obětí nacismu
25. 3. 2010 Německá konverzace
27. 3. 2010 F ranz Kafka – procházka s výkladem
1. 4. 2010 Zpěv lidových písní
6. 4. 2010 B
 eseda s pamětnicí paní Mikovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
6. 4. 2010 Německá konverzace
8. 4. 2010 C
 estopisná přednáška „Keltové na našem území“
13. 4. 2010 J arní melodie – odpoledne živé hudby s německými dobrovolnicemi
15. 4. 2010 Internetový klub s dobrovolnicemi
19. 4. 2010 B
 eseda s pamětnicí paní Vidlákovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
20. 4. 2010 „ Jeden z nás vypráví…“ – příběh předsedkyně Spolku židovských žen paní Zuzany Veselé
21. 4. 2010 Kroužek vzpomínání – skupinové setkání obětí nacismu provázené
paní Věrou Roubalovou

7. 1. 2010 German conversation
9. 1. 2010 D
 iscussion meeting with JUDr. Šírek and Mr. Roubíček, forced labourers in the anti-aircraft
defence in Germany together with the fire brigade in Strašnice
13. 1. 2010 Remembrance circle – group meeting for victims of Nazism led by Ms. Věra Roubalová
19. 1. 2010 Commented tour of Jan Zrzavý’s exhibit at the National Gallery in Prague
21. 1. 2010 Travel lecture – „Iceland“
21. 1. 2010 Discussion

meeting with historical witness Ms. Miková and students
/ Brücke/Most Foundation
29. 1. 2010 Folk music sing-along
2. 2. 2010 Travel lecture – „Central America“
4. 2. 2010 Expert lecture „Prague pavements – treatments of street-side interiors and select details
of this craft and artistic trade“
5. 2. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Mr. Werner and students
/ Brücke/Most Foundation
5. 2. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Ms. Miková and students / Brücke/Most
Foundation
5. 2. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Ms. Vidláková and students
/ Brücke/Most Foundation
9. 2. 2010 German conversation
10. 2. 2010 Remembrance circle – group meeting for victims of Nazism led by Ms. Věra Roubalová
18. 2. 2010 Internet club with volunteers
23. 2. 2010 German conversation
2. 3. 2010 Folk music sing-along
4. 3. 2010 German conversation
16. 3. 2010 Internet club with volunteers
23. 3. 2010 „One

of us speaks…“ – the story of Jana Franklová, historical witness from
the so-called Winton Train
24. 3. 2010 Remembrance circle – group meeting for victims of Nazism
25. 3. 2010 German conversation
27. 3. 2010 Franz Kafka – excursion with expert commentary
1. 4. 2010 Folk music sing-along
6. 4. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Ms. Miková and students
/ Brücke/Most Foundation
6. 4. 2010 German conversation
8. 4. 2010 Travel lecture – „The Celts in our Land“
13. 4. 2010 Springtime Melody – afternoon of live music with German volunteers
15. 4. 2010 Internet club with volunteers
19. 4. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Ms. Vidláková and students
/ Brücke/Most Foundation
20. 4. 2010 „One of us speaks…“ – the story of Zuzana Veselá, chairwoman of the Jewish Women’s Group
21. 4. 2010 Remembrance circle – group meeting for victims of Nazism led by Ms. Věra Roubalová
22. 4. 2010 Visit to the exhibit „Illuminated Fragments of Medieval Handwritten Texts“
27. 4. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Ms. Miková and students
/ Brücke/Most Foundation
27. 4. 2010 German conversation
27. 4. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Ms. Miková and students / Brücke/Most
Foundation
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22. 4. 2010
27. 4. 2010
27. 4. 2010
27. 4. 2010
1. 5. 2010
3. 5. 2010
4. 5. 2010
7. 5. 2010
11. 5. 2010
12. 5. 2010
14. 5. 2010
18. 5. 2010
19. 5. 2010
20. 5. 2010
25. 5. 2010
1. 6. 2010
3. 6. 2010
4. 6. 2010
7. 6. 2010
15. 6. 2010
16. 6. 2010
17. 6. 2010
18. 6. 2010
22. 6. 2010
23. 6. 2010
29. 6. 2010
1. 7. 2010
2. 7. 2010
7. 7. 2010
8. 7. 2010
9. 7. 2010
9. 7. 2010
13. 7. 2010
20. 7. 2010
22. 7. 2010
9. 8. 2010
10. 8. 2010
12. 8. 2010
17. 8. 2010
31. 8. 2010
7. 9. 2010
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Návštěva výstavy „Iluminované fragmenty středověkých rukopisů“
B
 eseda s pamětnicí paní Mikovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
Německá konverzace
B
 eseda s pamětnicí paní Mikovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
Za Máchou na Petřín – májová vycházka
S lavnostní koncert pro oběti nacismu k výročí ukončení druhé světové války, Anežský klášter
Německá konverzace
B
 eseda s pamětníkem panem Wernerem a studenty/ Nadace Brücke/Most
„Jeden z nás vypráví…“ – příběh paní Hany Hnátové
D
 ivadelní představení „Z jejího života…“, Studio Ypsilon
Zpěv lidových písní
Odborná přednáška „Přirozený zdroj vitaminů v každodenní stravě“
Kroužek vzpomínání – skupinové setkání obětí nacismu provázené
paní Věrou Roubalovou
Internetový klub s dobrovolnicemi
Německá konverzace
Německá konverzace
C
 estopisná přednáška „Češi v Antarktidě“
Zpěv lidových písní
D
 ruhé výroční setkání obětí nacismu při příležitosti vzniku projektu
Odborná přednáška „Násilí na seniorech a jak mu předcházet“
Kroužek vzpomínání – skupinové setkání obětí nacismu provázené paní Věrou Roubalovou
Internetový klub s dobrovolnicemi
B
 eseda s pamětníkem panem Wernerem a studenty/ Nadace Brücke/Most
Návštěva – Letecké muzeum Kbely
B
 eseda s pamětnicí paní Grozdanovičovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
Německá konverzace
„ Než se rozloučíme…“ – společné posezení s dobrovolnicemi z Německa
Prohlídka zámku v Brandýse nad Labem a expozice PTP
B
 eseda s pamětnicí paní Hnátovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
Zpěv lidových písní
B
 eseda s pamětnicí paní Mikovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
B
 eseda s pamětníkem panem Wernerem a studenty/ Nadace Brücke/Most
Německá konverzace
Internetový klub s dobrovolnicemi
B
 eseda s pamětnicí paní Grozdanovičovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
Zpěv lidových písní
„ Jeden z nás vypráví…“ – příběh paní Jany Zvárové
Německá konverzace
Prohlídka nové budovy Národního muzea
C
 estopisná přednáška „Thajsko – země úsměvů“
Přednáška „Aralské jezero – ekologická katastrofa, o které se nemluví“

1. 5. 2010 In search of Mácha on Petřín Hill – 1st of May Walk
3. 5. 2010 C
 elebratory concert for victims of Nazism on the anniversary of the end
of the Second World War, Anežský klášter (Anežský Convent)
4. 5. 2010 German conversation
7. 5. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Mr. Werner and students
/ Brücke/Most Foundation
11. 5. 2010 „ One of us speaks…“ – the story of Ms. Hana Hnátová
12. 5. 2010 Theatre performance „Z jejího života / From Her Life“, Studio Ypsilon
14. 5. 2010 Folk music sing-along
18. 5. 2010 Expert lecture „Natural Sources of Vitamins in Daily Meals“
19. 5. 2010 Remembrance circle – group meeting for victims of Nazism led by Ms. Věra Roubalová
20. 5. 2010 Internet club with volunteers
25. 5. 2010 German conversation
1. 6. 2010 German conversation
3. 6. 2010 Travel lecture – „Czechs in the Antarctic“
4. 6. 2010 Folk music sing-along
7. 6. 2010 Second annual meeting of victims of Nazism on the anniversary of the project’s inception
15. 6. 2010 Expert lecture „Aggression toward Senior Citizens and How to Avoid It“
16. 6. 2010 Remembrance circle – group meeting for victims of Nazism led by Ms. Věra Roubalová
17. 6. 2010 Internet club with volunteers
18. 6. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Mr. Werner and students
/ Brücke/Most Foundation
22. 6. 2010 Visit – Aviation Museum in Kbely
23. 6. 2010 D
 iscussion meeting wit h historical witness Ms. Grozdanovič and students
/ Brücke/Most Foundation
29. 6. 2010 German conversation
1. 7. 2010 „Before we part …“ – joint meeting with volunteers from Germany
2. 7. 2010 Visit to chateau in Brandýs nad Labem and the PTP exhibit
7. 7. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Ms. Hnátová and students
/ Brücke/Most Foundation
8. 7. 2010 Folk music sing-along
9. 7. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Ms. Miková and students
/ Brücke/Most Foundation
9. 7. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Mr. Werner and students
/ Brücke/Most Foundation
13. 7. 2010 German conversation
20. 7. 2010 Internet club with volunteers
22. 7. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Ms. Grozdanovič and students
/ Brücke/Most Foundation
9. 8. 2010 Folk music sing-along
10. 8. 2010 „One of us speaks…“ – the story of Ms. Jana Zvárová
12. 8. 2010 German conversation
17. 8. 2010 Tour of the new National Museum building
31. 8. 2010 Travel lecture – „Thailand – Land of Smiles“
7. 9. 2010 Lecture „Aral Sea – Environmental Catastrophe that No One Speaks of“
15. 9. 2010 Remembrance circle – group meeting for victims of Nazism led by Ms. Věra Roubalová
16. 9. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Mr. Werner and students/ Brücke/Most Foundation
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15. 9. 2010 Kroužek vzpomínání – skupinové setkání obětí nacismu provázené paní Věrou Roubalovou
16. 9. 2010 B
 eseda s pamětníkem panem Wernerem a studenty/ Nadace Brücke/Most
20. 9. 2010 „ Jeden z nás vypráví…“ – příběh paní Jany Vávrové
27. 9. 2010 Zpěv lidových písní
30. 9. 2010 B
 eseda s pamětnicí paní Mikovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
1. 10. 2010 Beseda s pamětnicí paní Grozdanovičovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
5. 10. 2010 Německá konverzace
5. 10. 2010 Beseda s pamětnicí paní Mikovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
7. 10. 2010 Návštěva filmového festivalu „Das Filmfest“
7. 10. 2010 Beseda s pamětnicí paní Podmelovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
11. 10. 2010 B
 eseda s pamětnicí paní Podmelovou a studenty/ Nadace Brücke/Most
11. 10. 2010 B
 eseda s pamětníkem panem Wernerem a studenty/ Nadace Brücke/Most
13. 10. 2010 Odborná přednáška – Informace k problematice starobních důchodů, tzv. Ghettorente
14. 10. 2010 „ Jeden z nás vypráví…“ – příběh pana Anatoli Demjanoviče
20. 10. 2010 Kroužek vzpomínání – skupinové setkání obětí nacismu provázené paní Věrou Roubalovou
21. 10. 2010 Beseda s pamětnicí paní Kottovou a studenty Gymnázia J. Palacha v Praze
21. 10. 2010 Internetový klub s dobrovolnicemi
26. 10. 2010 Návštěva výstavy v Muzeu hl. města Prahy – „Pražské výletní restaurace“
27. 10. 2010 Cestopisná přednáška „Bílé vesničky andaluské“
27. 10. 2010 Beseda s pamětníkem panem Wernerem a studenty/ Nadace Brücke/Most
2. 11. 2010 Společný křest nové výukové pomůcky pro SŠ Živé paměti, o. p. s., „Učíme se z historie“
5. 11. 2010 Návštěva reprezentačních prostor prezidenta republiky na Pražském hradě
9. 11. 2010 Německá konverzace
12. 11. 2010 Zpěv lidových písní
15. 11. 2010 Beseda s pamětníkem panem Hýbkem a studenty
gymnázia J. A. Palacha, Mělník
16. 11. 2010 Internetový klub s dobrovolnicemi
18. 11. 2010 Cestopisná přednáška „Izrael – památky antiky“
23. 11. 2010 Komentovaná prohlídka vily sochaře F. Bílka
24. 11. 2010 Kroužek vzpomínání – skupinové setkání obětí nacismu provázené paní Věrou Roubalovou
25. 11. 2010 Německá konverzace
30. 11. 2010 Odborná exkurze do Ústavu pro studium totalitních režimů
3. 12. 2010 Komentovaná prohlídka Centra současného umění DOX
7. 12. 2010 V
 ánoční německá konverzace
10. 12. 2010 Zpěv lidových písní
14. 12. 2010 B
 eseda s pamětníky pane JUDr. Šírkem a panem Roubíčkem a studenty Karlovy univerzity
14. 12. 2010 Internetový klub s dobrovolnicemi
15. 12. 2010 Kroužek vzpomínání – skupinové setkání obětí nacismu provázené paní Věrou Roubalovou
16. 12. 2010 Komentovaná prohlídky výstavy „Monet–Warhol“
v Národní galerii v Praze
21. 12. 2010 Vánoční společenské setkání
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20. 9. 2010 „One of us speaks…“ – the story of Jana Vávrová
27. 9. 2010 Folk music sing-along
30. 9. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Ms. Miková and students
/ Brücke/Most Foundation
1. 10. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Ms. Grozdanovič and students
/ Brücke/Most Foundation
5. 10. 2010 German conversation
5. 10. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Ms. Miková and students
/ Brücke/Most Foundation
7. 10. 2010 Visit to the „Das Filmfest“ film festival
7. 10. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Ms. Podmelová and students
/ Brücke/Most Foundation
11. 10. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Ms. Podmelová and students
/ Brücke/Most Foundation
11. 10. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Mr. Werner and students
/ Brücke/Most Foundation
13. 10. 2010 Expert lecture – Information on the Issues of Pension Payments, so-called Ghettorente
14. 10. 2010 „One of us speaks…“ – the story of Mr. Anatoli Demjanovič
20. 10. 2010 Remembrance circle – group meeting for victims of Nazism led by Ms. Věra Roubalová
21. 10. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Ms. Kottová and students at the J. Palach
High School in Prague
21. 10. 2010 Internet club with volunteers
26. 10. 2010 Visit to the exhibit at the Prague Municipal Museum – „Prague Excursion Restaurants“
27. 10. 2010 Travel lecture – „The White Villages of Andalusia“
27. 10. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Mr. Werner and students
/ Brücke/Most Foundation
2. 11. 2010 J oint christening of Živá paměť’s new teaching tool for secondary schools
„Learning from History“
5. 11. 2010 V
 isit to the official spaces of the Office of the President at Prague Castle
9. 11. 2010 German conversation
12. 11. 2010 Folk music sing-along
15. 11. 2010 D
 iscussion meeting with historical witness Mr. Hýbek and students at the J. A. Palach
High School, Mělník
16. 11. 2010 Internet club with volunteers
18. 11. 2010 Travel lecture – „Israel – Monuments to Antiquity’
23. 11. 2010 Commented tour of the mansion of sculptor F. Bílek
24. 11. 2010 Remembrance circle – group meeting for victims of Nazism led by Ms. Věra Roubalová
25. 11. 2010 German conversation
30. 11. 2010 Expert excursion to the Institute for Studies of Totalitarian Regimes
3. 12. 2010 Commented tour of the Centre for Contemporary Art DOX
7. 12. 2010 Christmas-time German conversation
10. 12. 2010 Folk music sing-along
14. 12. 2010 D
 iscussion meeting with historical witnesses JUDr. Šírek and Mr. Roubíček
and students at Charles University
14. 12. 2010 Internet club with volunteers
15. 12. 2010 Remembrance circle – group meeting for victims of Nazism led by Ms. Věra Roubalová
16. 12. 2010 Commented visit to the „Monet–Warhol“ exhibit at the National Gallery in Prague
21. 12. 2010 Christmas social event
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REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ
CENTRA PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
J ejich vznik byl inspirován pozitivními ohlasy na činnost
pražského Kontaktního centra pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog, jež bylo otevřeno pro zájemce
v květnu 2008.
Cílem regionálních kontaktních center bylo od samého počátku
jejich existence nabídnout vybrané služby a aktivity zájemcům
z řad přeživších obětí nacismu, pro něž byly služby pražského
kontaktního centra časově, finančně i místně nedostupné.
 entra byla zřízena v těch regionech České republiky –
C
v Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě, v Ústí nad Labem
– v nichž byla Živá paměť již dříve přítomna prostřednictvím
jiných svých projektů, zejména projektu „Dobrovolníci
pomáhají obětem nacismu“.
 rojekt regionálních kontaktních center byl v roce 2010
P
podpořen prostřednictvím Česko-německého fondu
budoucnosti z tzv. zbytkových prostředků výplatního
programu německé nadace „Připomínka, odpovědnost
a budoucnost“ („Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“),
z vlastních prostředků této nadace, dále z prostředků
nadačního fondu Česká rada pro oběti nacismu a malou částkou
z neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

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.

REGIONAL CONTACT CENTRES
FOR VICTIMS OF NAZISM AND FOR
INTER-GENERATIONAL DIALOGUE
Created based on positive feedback concerning the activities of
the Prague Contact Centre for Victims of Nazism and for Intergenerational Dialogue, which opened in May 2008.
From the beginning, the aim of the regional contact centres was
to offer select services and activities to persons among the ranks
of surviving victims of Nazism for whom the Prague centre was
inaccessible due to long distances and time constraints.

v Přispívat k předávání historických zkušeností
pamětníků druhé světové války, k docenění
jejich životních osudů a dokumentaci
jejich osobních příběhů.

Set up in regions of the Czech Republic (České Budějovice,
Olomouc, Ostrava, Ústí nad Labem) where Živá paměť had
already established a presence thanks to other projects;
specifically thanks to the project „German Volunteers Help
Victims of Nazism“. In addition to their primary workloads,
these volunteers now have the opportunity to become involved
in contact centre activities.

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.

The regional contact centres project was funded in 2010 by
the Czech-German Future Fund, i.e. from so-called leftover
monies from the compensation programme „Remembrance,
Responsibility and Future“ („Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft“), as well was from the resources of the joint
foundations listed, the Foundation Fund of the Czech Council
for Victims of Nazism and a non-investment grant from the
Czech Ministry for Labour and Social Affairs.

Objectives of the Regional Contact Centres
v Create a space that serves to build contacts not
only between senior citizens and their peers, but
also with representatives of younger generations,
who have an avid interest in the harsh fates of
persons afflicted by Nazi persecution.
v Through its offering of services and activities
help people who, due to their old age and health
conditions, have limited contacts with
mainstream society.
v Contribute to the sharing of historical experiences
from the Second World War and demonstrate
the importance of the fates of individuals and
documentation of these peoples’ experiences.
v In a broader context, contribute to the societal
recognition of older citizens, mainly those who
under the government led by the Nazi regime were
victims of persecution for reasons of nationality
or based on political and racial grounds and thus
suffered repression of their basic human rights
and freedoms.

sociální činnost social activities
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Nabídka regionálních kontaktních center

Mezigenerační dialog

Regional Contact Centres’ Service Offering

Sociální rehabilitace

v Besedy pamětníků se školní mládeží či zájemci
z řad odborné i laické veřejnosti

Social Rehabilitation

v Skupinová setkání „Kavárna pro pamětníky“
Neformální setkání u kávy či čaje spojené s besedami
na nejrůznější témata za účasti moderátora z řad
pracovníků Živé paměti.

v Skupinová setkání „Jeden z nás vypráví“
Setkání, v jejichž průběhu jeden z účastníků sdílí
svůj individuální životní příběh s ostatními.

v Kulturní a společenský program

Společné návštěvy koncertů, výstav a historických památek,
tematické procházky a exkurze, společné oslavy vánočních
a velikonočních svátků apod.

v Vzdělávací a aktivizační činnost

Tematické přednášky z různých oblastí, např. cestování, zdraví,
historie, filozofie, politologie, náboženství apod.

Tato setkání nabízejí posluchačům zcela ojedinělou příležitost
k seznámení se s individuálními životními osudy posledních
žijících svědků nacistického bezpráví v autentickém podání
přeživších. V následné diskusi mohou pak posluchači
konfrontovat vlastní poznatky nabyté studiem dějepisu s jejich
obrazem tak, jak se uchoval v paměti přímých účastníků
historických událostí.

v Group meetings „Coffee for Witnesses to History“

Informal meetings over coffee or tea combined with discussions
on various topics moderated by a Živá paměť team member.

v Group meetings „One of us speaks“

Meetings at which one of the attendees shares his or her own life
story with others present.

Inter-generational Dialogue

v Witness discussions with school-aged youth
and interested groups from among the lay
and expert public

These meetings offer listeners a truly unique opportunity to get
to know the individual life stories of living witnesses to Nazi
aggression as told in their own words. During the discussions
that follow, listeners can also contrast the information given
with what they learned in history courses against the versions
of how these events remain in the minds of persons who
experienced that same history firsthand.

Činnost regionálních kontaktních center
v roce 2010

v Cultural and social programme

Joint visits to concerts, exhibitions, and historic sites, thematic
walks and excursions, joint Christmas and Easter celebrations,
etc.

Regional Contact Centres’ Activities
during 2010

Regionální kontaktní centrum
České Budějovice

v Educational and motivational activities

Regional Contact Centre – České Budějovice

v Zahájilo činnost 21. 4. 2009.
v Pravidelná setkání (jednou až dvakrát v měsíci)

v Expert social counselling

probíhala v úterý od 14 do 16 hod. v prostorách jednoty Orel,
Lannova třída 2, České Budějovice.
v Odborné sociální poradenství
Doplňková služba poskytovaná Poradnou pro oběti nacismu
v Partnery projektu jsou Diecézní charita České Budějovice,
buď při skupinovém setkání, nebo při individuálních schůzkách.
Jednota Orel a Gymnázium Česká.

Thematic lectures on varied topics, i.e. travel, health, history,
philosophy, politics, religion, etc.

Complementary service provided by the Counselling Centre
for Victims of Nazism during group meetings or based on
individual, pre-booked appointments.

v Activities launched on 21 April 2009.
v Regular meetings (1-2x per month) took place on Tuesdays
from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. at Jednota Orel Community
Centre, Lannova třída 2, České Budějovice.
v Project partners include the Diocese Charity in České
Budějovice, the Gymnázium Česká Community Centre,
and the Gymnázium Česká secondary school.

sociální činnost social activities
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Přehled projektových aktivit RKC
České Budějovice za období
leden – prosinec 2010
5. 1. 2010 Kavárna pro pamětníky – novoroční setkání
9. 2. 2010 Kavárna pro pamětníky – sdílení životního zážitku za účasti moderátora Živé paměti
23. 2. 2010 Cestopisná přednáška „Izrael známý neznámý“
2. 3. 2010 Výstava „Bankovky, šajny, bankocetle“, Jihočeské muzeum, České Budějovice
16. 3. 2010 Kavárna pro pamětníky – reflexe březnových událostí roku 1939
30. 3. 2010 Kavárna pro pamětníky – velikonoční setkání
12. 4. 2010 Beseda studentů Gymnázia Česká s pamětnicí holocaustu paní L. Hermanovou, Kostel
obětování Panny Marie, České Budějovice
14. 4. 2010 „Pirožkový večer“ – večer plný hudby, zábavy, jídla a dobré nálady
20. 4. 2010 Slavnostní setkání – 1. výročí činnosti RKC České Budějovice
11. 5. 2010 Kavárna pro pamětníky – reflexe květnových událostí roku 1945
18. 5. 2010 Výstava „Volby z dob monarchie a první republiky“, Jihočeské muzeum, České Budějovice
25. 5. 2010 Kavárna pro pamětníky – sdílení životního zážitku za účasti moderátora Živé paměti
1. 6. 2010 Setkání s řádovými sestrami ze Zimbabwe v rámci projektu Adopce na dálku
8. 6. 2010 Kavárna pro pamětníky – sdílení životního zážitku za účasti moderátora Živé paměti
10. 6. 2010 Beseda s pamětníkem 17. listopadu 1939 p. JUDr. Karlem Hýbkem, Gymnázium J. V. Jirsíka,
České Budějovice
15. 6. 2010 Výstava „Ohlédnutí za drsnou a krásnou Šumavou K. Klostermanna“, Jihočeské muzeum,
České Budějovice
17. 6. 2010 Beseda s pamětníky nuceného nasazení panem JUDr. Šírkem a panem Roubíčkem,
Gymnázium Česká, České Budějovice
24. 6. 2010 Beseda s pamětníky nuceného nasazení panem JUDr. Šírkem a panem Roubíčkem,
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice
29. 6. 2010 Cestopisná přednáška „Tak trochu jiná Amerika“
20. 7. 2010 Kavárna pro pamětníky – Nejkrásnější léto mého dětství
3. 8. 2010 Kavárna pro pamětníky – Reflexe srpnových událostí roku 1968
14. 9. 2010 Komentovaná procházka po památkách a zajímavostech Českých Budějovic
21. 9. 2010 Kavárna pro pamětníky – Němečtí dobrovolníci ve prospěch obětí nacismu
5. 10. 2010 Kavárna pro pamětníky – Mnichovská dohoda 1938 a její dopad na osud Československa
19. 10. 2010 Kavárna pro pamětníky – 28. říjen 1918 – vznik samostatného Československého státu
16. 11. 2010 Kavárna pro pamětníky – 17. listopad 1989, cesta ke svobodě a demokracii
7. 12. 2010 Adventní společenské setkání
16. 12. 2010 Charitní benefiční adventní koncert
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Overview of Project Activities
RCC České Budějovice, Jan. – Dec. 2010
5. 1. 2010 Coffee for Witnesses to History – New Year’s meeting
9. 2. 2010 C
 offee for Witnesses to History – sharing of a personal experience,
moderated by a Živá paměť team member
23. 2. 2010 Travel lecture – „Israel known and unknown“
2. 3. 2010 Exhibition – „Bankovky, šajny, bankocetle“ („Bank notes, Scheine, Bancozettel“),
Museum of South Bohemia
16. 3. 2010 Coffee for Witnesses to History – reflections on the events of March 1939
30. 3. 2010 Coffee for Witnesses to History – Easter meeting
12. 4. 2010 S tudent discussion with Holocaust survivors, Kostel obětování Panny Marie
(Church of the Sacrifice of the Virgin Mary), ČB
14. 4. 2010 „Pierogi Evening“ – evening full of music, entertainment, food and good vibes
20. 4. 2010 1st anniversary of RCC České Budějovice activities – special celebration
11. 5. 2010 Coffee for Witnesses to History – reflections on the events of May 1945
18. 5. 2010 Exhibition – „Elections from the period of the Monarchy and the 1st Republic“,
Museum of South Bohemia
25. 5. 2010 C
 offee for Witnesses to History – sharing of a personal experience,
moderated by a Živá paměť team member
1. 6. 2010 Meeting with nuns from Zimbabwe as part of the Long-distance Adoption project
8. 6. 2010 C
 offee for Witnesses to History – sharing of a personal experience,
moderated by a Živá paměť team member
10. 6. 2010 Meeting with a witness to November 1939, J. V. Jirsík High School, ČB
15. 6. 2010 Exhibition „A look into K. Klostermann’s rough and beautiful Šumava“,
Museum of South Bohemia
17. 6. 2010 Meeting with witnesses to forced labour, Česká High School, ČB
24. 6. 2010 Meeting with witnesses to forced labour, J. V. Jirsík High School, ČB
29. 6. 2010 Travel lecture – „America a bit differently“
20. 7. 2010 Coffee for Witnesses to History – „The nicest summer of my childhood“
3. 8. 2010 Coffee for Witnesses to History – „Reflections on the events of August 1968“
14. 9. 2010 Narrated walking tour of the monuments and sites in České Budějovice
21. 9. 2010 Coffee for Witnesses to History – „German volunteers working to help victims of Nazism“
5.10.2010 C
 offee for Witnesses to History – „Munich Agreement 1938 and its impact on the fate
of Czechoslovakia“
19. 10. 2010 C
 offee for Witnesses to History – „28 October 1918 – creation of an independent
Czechoslovak state“
16. 11. 2010 Coffee for Witnesses to History – „17 November 1989, path to freedom and democracy“
7. 12. 2010 Advent social gathering
16. 12. 2010 Advent concert to benefit charity

35

Regionální kontaktní centrum Olomouc

Regional Contact Centre Olomouc

v Zahájilo činnost 23. 4. 2009.
v Pravidelná setkání (jednou až dvakrát v měsíci) probíhala

v Opened on 23 April 2009.
v Regular meetings (1-2x per month) took place on Thursdays

ve čtvrtek od 14 do 16 hod. v prostorách Klubu pro seniory,
U Hradeb 2, Olomouc.
v Partnerem projektu je Magistrát města Olomouc, který
nám poskytl klubové prostory včetně jejich vybavení
k bezplatnému užívání.

Přehled projektových aktivit RKC Olomouc
za období leden – prosinec 2010
7. 1. 2010 Novoroční setkání a odborná přednáška – příprava na návštěvu Židovské obce Olomouc
4. 2. 2010 Návštěva Židovské obce v Olomouci s odborným výkladem
11. 3. 2010 Kavárna pro pamětníky – Reflexe březnových událostí roku 1939
25. 3. 2010 Odborná přednáška – židovské svátky „Pesach“
8. 4. 2010 Velikonoční setkání doplněné o vzpomínání na oslavy velikonoc v minulosti
29. 4. 2010 Odborná přednáška a prohlídka kanovnického domu – „Oživlý svět starých předmětů“
2. 5. 2010 Javoříčko – Pietní vzpomínka u příležitosti 65. výročí vypálení obce nacisty
6. 5. 2010 Kavárna pro pamětníky – Reflexe květnových událostí roku 1945
13. 5. 2010 Odborná přednáška – židovský svátek „Šavuot“
20. 5. 2010 Slavnostní společenské setkání k 1. výročí činnosti RKC Olomouc, Radnice města Olomouc
10. 6. 2010 Kavárna pro pamětníky – společné povídání na aktuální téma
17. 6. 2010 Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea
29. 6. 2010 Komentovaná prohlídka výstavy Z. Sýkory, Muzeum moderního umění, Olomouc
12. 8. 2010 Odborná přednáška – židovské pohřební rituály, prohlídka židovského hřbitova
2. 9. 2010 Odborná přednáška – židovské svátky „Roš Hašana“ a „Jom Kipur”
14. 9. 2010 Pietní akt k uctění památky prvního československého prezidenta,
Pomník T. G. Masaryka, Olomouc
16. 9. 2010 Odborná přednáška – židovské svátky „Sukot“ a „Simchat Tora“
30. 9. 2010 Komentovaná prohlídka vojenské historické pevnosti Fort 13, Olomouc
7. 10. 2010 Hudební odpoledne s lidovým harmonikářem p. Bohušem Horkým
17. 10. 2010 Dny židovské kultury v Olomouci – setkání s ředitelem Židovského muzea Praha
PhDr. Leo Pavlátem
21. 10. 2010 Kavárna pro pamětníky – 28. říjen 1918, vznik samostatného Československého státu
11. 11. 2010 Pietní akt ke Dni válečných veteránů, Ústřední vojenský hřbitov, Olomouc
16. 11. 2010 Pietní akt ke Dni boje za svobodu a demokracii, Litovel
17. 11. 2010 Pietní akt ke Dni boje za svobodu a demokracii – Třída 17. listopadu, Olomouc
25. 11. 2010 Kavárna pro pamětníky – 17. listopad 1989, cesta ke svobodě a demokracii
2. 12. 2010 Odborná přednáška – židovské svátky „Chanuka“
2. 12. 2010 Výstava Lola Beer Ebner, první dáma izraelské módy, Arcidiecézní muzeum, Olomouc
9. 12. 2010 Adventní společenské setkání v Café Betánie s klavírem a klarinetem
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from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. at the Seniors Club, U Hradeb 2,
Olomouc.
v The project’s partner is the Olomouc City Hall, which provided
the meeting space and its equipment for use free of charge.

Overview of Project Activities: RCC Olomouc,
Jan. – Dec. 2010
7. 1. 2010 New Year’s meeting and expert lecture as part of preparations to visit the Jewish Community
4. 2. 2010 Visit to Olomouc Jewish Community with expert commentary
11. 3. 2010 Coffee for Witnesses to History – „Reflections on the events of March 1939“
25. 3. 2010 Expert lecture – Jewish Passover holidays
8. 4. 2010 Easter meeting complemented by reflections on Easter celebrations in the past
29. 4. 2010 Expert lecture and tour of canonical house – „Enlivened World of Old Artefacts“
2. 5. 2010 Javoříčko – Solemn memorial on the 65th anniversary of the burning of the town by Nazis
6. 5. 2010 Coffee for Witnesses to History – „Reflections on the events of May 1945“
13. 5. 2010 Expert lecture – Jewish Shavuot holiday
20. 5. 2010 1st anniversary of RCC Olomouc activities – special celebration at the Olomouc City Hall
10. 6. 2010 Coffee for Witnesses to History – joint discussion of current events
17. 6. 2010 Commented tour of the Museum of the Archdiocese
29. 6. 2010 Commented visit to the Z. Sýkora exhibit at the Olomouc Museum of Modern Art
12. 8. 2010 Expert lecture accompanied by a visit to the Jewish cemetery – „Jewish Funeral Customs“
2. 9. 2010 Expert lecture – Jewish Rosh Hashanah and Yom Kippur holidays
14. 9. 2010 S olemn ceremony to pay respects at the monument to the 1st Czechoslovak president,
T.G. Masaryk, OL
16. 9. 2010 Expert lecture – Jewish Sukkot and Simchat Torah holidays
30. 9. 2010 Commented tour of the historic army fortress – Fort 13, Olomouc
7. 10. 2010 Musical afternoon with folk accordionist Mr. Bohuš Horký
17. 10. 2010 D
 ays of Jewish Culture in Olomouc – meeting with the director of the Jewish Museum
in Prague
21. 10. 2010 C
 offee for Witnesses to History – „28 October 1918, creation of an independent
Czechoslovak state“
11. 11. 2010 Solemn memorial on the Day of War Veterans, Central Military Cemetery in Olomouc
16. 11. 2010 Solemn memorial on the Day for the Fight for Freedom and Democracy, Litovel
17. 11. 2010 S olemn memorial on the Day for the Fight for Freedom and Democracy – Třída 17. listopadu,
Olomouc
25. 11. 2010 Coffee for Witnesses to History – „17 November 1989, path to freedom and democracy“
2. 12. 2010 Expert lecture – Jewish Hanukkah holidays
2. 12. 2010 Lola Beer Ebner exhibition, 1st Lady of Israeli Fashion, Archdiocese Museum in Olomouc
9.12.2010 Advent social gathering with piano and clarinet music at the Betánie Café
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Regionální kontaktní centrum Ostrava
v Zahájilo činnost 16. 6. 2009.
v Pravidelná setkání (jednou až dvakrát v měsíci) probíhala

ve středu od 14 do 16 hod. prostorách charitního střediska
Gabriel, Čujkovova 40a, Ostrava – Zábřeh.
P
v  artnerem projektu je Charita Ostrava, která nám poskytla
prostory včetně vybavení k bezplatnému užívání.

Regional Contact Centre Ostrava
v Opened on 16 June 2009.
v Regular meetings (1-2x per month) took place on

Wednesdays from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. at the Gabriel
Charity Centre, Čujkovova 40a, Ostrava–Zábřeh.
T
v  he project’s partner is Charita Ostrava, which provided both
space and equipment for use free of charge.

Přehled projektových aktivit RKC Ostrava
za období leden – prosinec 2010

Overview of Project Activities: RCC Ostrava,
Jan. – Dec. 2010

13. 1. 2010 Slavnostní novoroční setkání
3. 2. 2010 Odborná přednáška „Procházka předválečnou Ostravou, okruh“
10. 3. 2010 Kavárna pro pamětníky – Reflexe březnových událostí roku 1939
24. 3. 2010 Odborná přednáška – židovské svátky „Pesach“
29. 3. 2010 B
 eseda s pamětníkem 17. listopadu 1939 p. Ladislavem Bémem,
Vítkovická SŠ a gymnázium, Ostrava
7. 4. 2010 Velikonoční setkání při hudbě (klavír, housle)
28. 4. 2010 Odborná přednáška „Procházka předválečnou Ostravou, okruh II“
5. 5. 2010 Kavárna pro pamětníky – Reflexe květnových událostí roku 1945
12. 5. 2010 Památník druhé světové války Hrabyně – komentovaná prohlídka
12. 5. 2010 Beseda s pamětníky nuceného nasazení, Knihovna města Ostravy
26. 5. 2010 Kavárna pro pamětníky – Orální historie jako součást paměti národa
2. 6. 2010 Kavárna pro pamětníky – Parlamentní volby 2010
16. 6. 2010 Slavnostní společenské setkání k prvnímu výročí činnosti RKC Ostrava
28. 7. 2010 Kavárna pro pamětníky – Nejkrásnější léto mého dětství
11. 8. 2010 Kavárna pro pamětníky – Reflexe srpnových událostí 1968
8. 9. 2010 Kavárna pro pamětníky – 1. září 1939 – vypuknutí druhé světové války a její dopad
na osud mé rodiny
29. 9. 2010 Kavárna pro pamětníky – Mnichovská dohoda 1938 a její dopad na osud Československa
6. 10. 2010 Kavárna pro pamětníky – 28. říjen 1918 – vznik samostatného Československého státu
27. 10. 2010 Odborná přednáška „Procházka předválečnou Ostravou, okruh III“
24. 11. 2010 Kavárna pro pamětníky – 17. listopad 1989, cesta ke svobodě a demokracii
15. 12. 2010 Adventní společenské setkání při hudbě (klavír, housle)

13. 1. 2010 Celebratory New Year’s meeting
3. 2. 2010 Expert lecture – „Walk around pre-war Ostrava, circuit I“
10. 3. 2010 Coffee for Witnesses to History – „Reflections on the events of March 1939“
24. 3. 2010 Expert lecture – Jewish Passover holidays
29. 3. 2010 D
 iscussion with witness to the events of 17 November 1939,
Vítkovická secondary school/high school
7. 4. 2010 Easter gathering with music
28. 4. 2010 Expert lecture – „Walk around pre-war Ostrava, circuit II“
5. 5. 2010 Coffee for Witnesses to History – „Reflections on the events of May 1945“
12. 5. 2010 Hrabyně World War II Memorial – commented tour
12. 5. 2010 Discussion with witness to forced labour, Ostrava Municipal Library
26. 5. 2010 Coffee for Witnesses to History – „Oral history as part of the nation’s memory“
2. 6. 2010 Coffee for Witnesses to History – „Parliamentary Elections 2010“
16. 6. 2010 1st anniversary of RCC Ostrava activities – celebratory event
28. 7. 2010 Coffee for Witnesses to History – „The nicest summer of my childhood“
11. 8. 2010 Coffee for Witnesses to History – „Reflections on the events of August 1968“
8. 9. 2010 C
 offee for Witnesses to History – „1 September 1939, start of the Second World War and its
impact on the fate of my family“
2 9. 9. 2010 C
 offee for Witnesses to History – „Munich Agreement 1938 and its impact on the fate of
Czechoslovakia“
6. 10. 2010 C
 offee for Witnesses to History – „28 October 1918, creation of an independent
Czechoslovak state“
27. 10. 2010 Expert lecture – „Walk around pre-war Ostrava, circuit III“
24. 11. 2010 Coffee for Witnesses to History – „17 November 1989, path to freedom and democracy“
15. 12. 2010 Advent social gathering with music (piano, violin)
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Regionální kontaktní centrum
Ústí nad Labem
v Stálou činnost zahájilo 12. 10. 2010, přičemž dvě akce pro

veřejnost proběhly již na jaře 2010.
v Pravidelná setkání (jednou v měsíci) probíhala v pondělí
od 14 do 16 hod. v klubových prostorách Římskokatolické
farnosti – v budově arciděkanství, Bílinská 110/3,
Ústí nad Labem.
v Partnerem projektu je Collegium Bohemicum, o. p. s.,
a Římskokatolická farnost – Arciděkanství Ústí nad Labem,
které nám poskytlo prostory včetně vybavení k bezplatnému
užívání.

Přehled projektových aktivit RKC
Ústí nad Labem za období
leden – prosinec 2010
8. 4. 2010 S etkání s pamětnicí holocaustu pí. Martou Kottovou,
Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem
5. 5. 2010 S etkání s pamětníky nuceného nasazení p. JUDr. Šírkem a p. Roubíčkem,
Severočeská vědecká knihovna, Ústí nad Labem
12. 10. 2010 Úvodní setkání – seznámení s nabídkou aktivit centra,
představení nové německé dobrovolnice
8. 11. 2010 Kavárna pro pamětníky – 17. listopad 1989, cesta ke svobodě a demokracii
13. 12. 2010 Adventní společenské setkání
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Regional Contact Centre Ústí nad Labem
v Permanent activities begun on 12 October 2010; meanwhile

two activities for the public had already taken place during
spring 2010.
v Regular meetings (1 per month) took place on Mondays
from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. in the club spaces at the Roman
Catholic parish – in the Archdeaconry building, Bílinská
110/3, Ústí nad Labem.
v The project’s partners include Collegium Bohemicum, o.p.s.
and the Roman Catholic parish – Archdeaconry Ústí nad
Labem, which provided us spaces and equipment free of
charge.

Overview of Project Activities:
RCC Ústí n/Labem, Jan. – Dec. 2011
Meeting with witnesses to forced labour, Vědecká knihovna Ústí nad Labem
(Ústí nad Labem Scientific Library)
Meeting with witnesses to the Holocaust, Vědecká knihovna Liberec (Liberec Scientific Library)
12. 10. 2010 Initial meeting – presentation of offering of activities, introduction of new German volunteer
8. 11. 2010 Coffee for Witnesses to History – „17 November 1989, path to freedom and democracy“
13. 12. 2010 Advent social gathering
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Shrnutí dosažených výsledků
za všechna regionální centra
V průběhu roku 2010 jsme uspořádali celkem 82 společenských,
kulturních a vzdělávacích akcí, přičemž osm setkání bylo
určeno středoškolským a vysokoškolským studentům
a pedagogům či odborné a laické veřejnost (viz tabulka č. 1
a tabulka č. 2)
Tabulka č. 1: Počet setkání dle regionů
Region
České Budějovice
Olomouc
Ostrava
Ústí nad Labem
Celkem

Počet
28
28
21
5
82

Tabulka č. 2: Počet setkání dle cílové skupiny
Druh setkání
Setkání studentů s pamětníkem
Kulturní, společenské a
vzdělávací akce pro klienty –
oběti nacismu
Celkem

Počet
8
74
82

Celková návštěvnost v období leden-prosinec 2010 dosáhla čísla
1 252 osob. Toto číslo zahrnuje jak klienty center – přeživší oběti
nacismu a jejich blízké či pozůstalé –, tak studenty, pedagogy,
zájemce z řad odborné a laické veřejnosti, představitele médií
a hosty (viz tabulky č. 3 a č. 4)

Tabulka č. 3: Návštěvnost dle regionů
Region
České Budějovice
Olomouc
Ostrava
Ústí nad Labem
Celkem

Počet
575
300
257
120
1 252

Tabulka č. 4: Návštěvnost dle cílové skupiny
Zájemci o služby center
Studenti a pedagogové
Klienti – oběti nacismu
Celkem

Počet
480
772
1 252

Bližší informace na www.zivapamet.cz či u Dariny Sedláčkové,
koordinátorky Regionálních kontaktních center pro oběti
nacismu, e-mail: sedlackova@zivapamet.cz, tel. č. 224 872 730,
606 619 148 (mobil).

Summary of Results Achieved
at the Four Regional Centres
During 2010 we hosted a total of 82 social, cultural and
educational events; eight of these were targeted at high school
and university students and teachers/professors as well as the
expert and lay public (see Table No. 1 and Table No. 2).
Table No. 1: Number of meetings per region
Region
České Budějovice
Olomouc
Ostrava
Ústí nad Labem
Total

Number
28
28
21
5
82

Table No. 2: Number of meetings per target group
Type of meeting
Meetings for students with
(historical) witnesses
Cultural, social and educational
events for clients – victims
of Nazism
Total

Number
8

Table No. 3: Attendance per region
Region
České Budějovice
Olomouc
Ostrava
Ústí nad Labem
Total

Number
575
300
257
120
1,252

Table No. 4: Attendance per target group
Persons interested
in the centres‘ services
Students and teachers/
professors
Clients – victims of Nazism
Total

Number
480
772
1,252

Further information about the project is available
at www.zivapamet.cz or can be requested from the co-ordinator
for the Regional Contact Centres for Victims of Nazism,
PhDr. Darina Sedláčková, e-mail: sedlackova@zivapamet.cz,
tel. + 420 224 872 730 or +420 606 619 148 (cell/mobile).

74
82

Overall attendance for the Jan. – Dec. 2010 period totalled
1,252 persons. This figure includes both the centres’ clients
(surviving victims of Nazism and their families or descendents)
as well as students, teachers/professors, interested persons
from both the lay and expert public, journalists and guests (see
Tables No. 3 and 4).

sociální činnost social activities
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DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ
OBĚTEM NACISMU

podařilo tyto oblasti pokrýt. Dobrovolníci těchto organizací
pak pravidelně navštěvovali klienty Živé paměti žijící
v Prostějově a Olomouci.

Cílem projektu Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu je
Cílová skupina
přispívat ke zlepšení a zkvalitnění života klientů Živé paměti.
Živá paměť tím naplňuje své poslání pečovat o oběti nacismu
a jejich vzpomínkový odkaz a přispívat k předávání historických Služby dobrovolníků Živé paměti jsou nabízeny všem, kteří
v letech 2000 až 2006 obdrželi prostřednictvím Českozkušeností mládeži formou mezigeneračního dialogu.
-německého fondu budoucnosti humanitární platby z titulu
nucených a otrockých prací vykonávaných během druhé
Tento projekt od počátku jeho existence významně podporuje
světové války. Přímými beneficienty projektu jsou tedy přeživší
německá spolková nadace „Erinnerung, Verantwortung und
oběti
nacistického bezpráví žijící ve vybraných lokalitách ČR.
Zukunft“ (Stiftung EVZ). V roce 2009 získala Živá paměť
akreditaci České národní agentury v programu Mládež
v akci, Evropská dobrovolná služba. Od té doby probíhá
projekt částečně v režimu tohoto programu, z něhož je rovněž
podstatným dílem financován. Po obsahové stránce se na
projektu dále podílí německé sdružení Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e. V. (ASF) a jeho zastoupení v ČR.

K původním dvěma moravským lokalitám, kde začali
němečtí dobrovolníci ASF již v roce 2006 pomáhat našim
klientům, postupně přibývaly další lokality. V úzké
spolupráci s nově zřízenými regionálními kontaktními
centry a s Poradnou pro oběti nacismu poskytovali
dobrovolníci i v roce 2010 svoje služby v Praze, Českých
Budějovicích a v Ústí nad Labem, kde se naše dobrovolnice
vedle aktivit na podporu obětí nacismu zapojila i do
kulturních a vzdělávacích programů Collegia Bohemica,
o. p. s. Z důvodů zkrácení finančních prostředků jsme
bohužel nemohli zajistit služby klientům žijícím v Olomouci
a Ostravě prostřednictvím vlastních dobrovolníků, avšak
díky spolupráci s partnerskými organizacemi se nám

Zároveň jsme si vědomi, že se musíme v tomto projektu
zaměřit i na mladou generaci, a proto klademe velký důraz
na pedagogické vedení pražských dobrovolnic. Intenzivně
s nimi pracujeme, společně rozvíjíme dílčí projekty, vycházíme
při tom z jejich vlastní iniciativy a využíváme jejich silných
stránek. Tyto projekty napomáhají jejich osobnímu rozvoji
v oblasti neformálního učení. Projekt zároveň otevírá cestu
k předávání životních zkušeností mezi seniory a mladými lidmi
ve zcela osobní rovině, a je tak velkým přínosem pro mladé
dobrovolníky.

Význam projektu
Od počátku projektu spolupracujeme s organizací Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste, jež 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

VOLUNTEERS HELP VICTIMS
OF NAZISM

Olomouc and Ostrava via our own volunteers; however, thanks
to co-operation with partner organisations we were able to cover
these locales. Volunteers from partner organisations regularly visit
Živá paměť clients living in Prostějov and Olomouc.

The aim of the Volunteers Help Victims of Nazism project is to
contribute to improving the quality of life for Živá paměť clients.
Target Audience
Through this project Živá paměť fulfils its mission to care for
victims of Nazism and their legacy as historical witnesses and
Živá paměť volunteer services are offered to all persons who
to share their historical experiences with youths in the form of
between the years 2000-2006 received humanitarian payments
inter-generational dialogue.
from the Czech-German Future Fund for forced and slave labour
done
during the Second World War. The direct beneficiaries of
Since its inception, this project has been significantly supported
by the German federal Erinnerung, Verantwortung und Zukunft the project are thus surviving victims of Nazi aggression living
in select areas of the Czech Republic.
foundation (Remembrance, Responsibility and Future – EVZ

Foundation). In 2009 Živá paměť earned accreditation from
the Czech national agency for the Youth in Action programme,
the European Volunteer Service. Since that time the project has
run partially under this regime as part of the aforementioned
programme, from which it receives a significant portion of
its finances. From the content perspective, both the German
association, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. (ASF,
Action Reconciliation – Service for Peace) and its Czech
representation also take part in the project.

Further locations have been gradually added to the two original
Moravian sites where German ASF volunteers began to help
our clients in 2006. In close co-operation with the new regional
contact centres and the Counselling Centre for Victims of
Nazism, volunteers have provided, since 2010, their services in
Prague, České Budějovice and in Ústí nad Labem. At these latter
sites our volunteers have joined in the cultural and educational
programmes of Collegium Bohemica, o.p.s. in addition to activities
to support victims of Nazism. Due to financial cuts we were
unfortunately not able to provide services for clients living in

At the same time we realise that we must also focus on younger
generations in this project and so we place great emphasis on
the pedagogical leadership of Prague volunteers. We work with
them intensively, develop smaller projects together, work based
on their own initiatives and focus on using their best skills.
These projects help the volunteers’ personal development in
the area of informal teaching. The project also opens a path for
sharing life experiences among senior citizens and young people
on a fully personal level, and is thus immensely beneficial to
young volunteers.

The Project’s Significance
Since the project’s inception we have worked with the Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste (Action Reconciliation – Service
for Peace) organization, which was founded in Germany after
the Second World War with the aim of confronting the legacy
of the Nazi regime. Since 1958 it has sent German volunteers to
countries that were afflicted by Nazi injustices.
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v projektech sloužících přímo přeživším obětem nacismu, jež se
zároveň zasazují o uchování jejich vzpomínkového dědictví.
Smyslem pomoci našich dobrovolníků je umožnit vznik
přátelských vztahů napříč generacemi a kulturními odlišnostmi.
Dochází tak zcela přirozenou formou k vzájemnému naslouchání
a docenění osudů posledních žijících dobových 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. Jedná se hlavně
o pomoc osobám s postižením, osobám bez přístřeší nebo
o volnočasové aktivity pro děti ze znevýhodněného prostředí,
jde tedy o pomoc těm skupinám osob, které za druhé světové
války patřily k častým cílům pronásledování.

Činnost německých dobrovolníků
v roce 2010
K hlavním úkolům dobrovolníků patří pravidelné návštěvy
přibližně 20 klientů v jejich domácím prostředí. S příchodem
nových dobrovolnic v září 2010 byl program Kontaktního centra
pro oběti nacismu Praha pod vedením její nové koordinátorky
velmi obohacen. Dvakrát měsíčně se rovněž dobrovolníci
pracující v regionech účastní aktivit regionálních kontaktních
center Živé paměti.
Klienti si na základě souhlasu, který s nimi podepisujeme při
úvodních návštěvách, mohou vybrat z následujících služeb a aktivit:

v Pravidelné/týdenní návštěvy u klienta doma.
v Výpomoc v domácnosti, nákupy, pochůzky,
doprovod.
v Pomoc na zahradě
v Společná návštěva kulturních a společenských akcí.
v Diskuse nad knihou.
v Společné aktivity, společné vaření, konverzace,
jazykový tandem.
v Konkrétní pomoc s ohledem na specifické potřeby
klientů.
Rozsah a frekvence návštěv a pomoci koordinuje Poradna
pro oběti nacismu Živé paměti ve spolupráci s dobrovolníky
(viz tabulka č. 1).
Tabulka č. 1:
Přehled zastoupených lokalit, zapojených organizací a klientů
Praha, České Budějovice, Olomouc/
Prostějov, Ústí nad Labem
Počet pravidelně navštěvovaných klientů cca 100

Zastoupené lokality
Frekvence návštěv

Počet aktivit v rámci kontaktních center

1x za týden nebo 14 dnů
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste,
e. V., Berlín, a VIA, e. V.
2 x za měsíc odpolední aktivita

Trvání služby dobrovolníka

12 měsíců, počínaje polovinou září

Vysílající organizace

During their year-long stays, the volunteers get involved in
projects that serve primarily surviving victims of Nazism, who
are active in preserving their heritage as witnesses to history.
The logic of this help from our volunteers is to enable the
creation of friendships across generations and despite cultural
differences. This leads to a fully natural form of mutual listening
and appreciation for the fates of the last living historical
witnesses from that period. Živá paměť volunteers are also
involved in community partner projects in the areas where they
work. Since 2006 Živá paměť has created a network of partner
organisations in the regions. This network offers these groups
the possibility of using volunteer support for public charitable
services one or two days per week. This mainly involves help
for handicapped persons and the homeless or free-time activities
for children from disadvantaged environments. This help is
intended for those groups who during the Second World War
were among the most often persecuted.

German volunteers’ activities in 2010
The main activities of the volunteers included regular visits
to approximately 20 clients in their homes. With the arrival
of new volunteers in September 2010, the programme of the
Contact Centre for Victims of Nazism in Prague, under its new
leadership, was much enriched. Twice a month the volunteers
working in the regions also take part in the activities of Živá
paměť’s regional contact centres.
Clients, per agreements that we sign with them during initial
visits, can choose from the following services and activities:

v Regular/weekly visits to the client’s home.
v Help around the house, shopping, walks,
companion services.
v Help in the garden.
v Joint visits to cultural and social activities.
v Book discussions.
v Joint activities, joint cooking, conversations,
language pairing.
v Specific assistance based on a client’s specific
needs.
The extent and frequency of visits and assistance are coordinated
by Živá paměť’s Counselling Centre for Victims of Nazism
together with the volunteers (see Table No. 1).
Table No. 1:
Overview of areas represented, co-operating organisations and clients
Areas represented
Number of regularly visited clients
Frequency of visits
Dispatching organisation

Prague, České Budějovice, Olomouc/
Prostějov, Ústí nad Labem
Approx. 100
1x per week or every two weeks
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste,
e. V. (Action Reconciliation – Service for
Peace), Berlin, and VIA, e. V.

Number of activities led by regional
contact centres

2 x per month, afternoon activities

Length of volunteer service

12 months, beginning
in mid-September
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Christine, volunteer in Prague
v „Today I experienced a surprise.

Ms. V. is a very intelligent lady, who often
contemplates  the world. Today we spoke
together about nuclear energy and the war in
Iraq. Generational dialogue is not just about the
past.“

v „Today I spoke Czech with Ms. S. for two

hours. It’s fascinating to watch how someone
whom at the start I could barely speak to is glad
to have me nearby. She is, at the least, just as
happy about my progress in Czech as I myself
am. For me these visits provide a very safe space
for practicing my Czech. It’s not a problem
when my sentences do not always make sense.“

v Ms. Ž.: „I like to bake often and a lot.

Christine does my shopping for me and carries
heavy bags of flour. This shopping truly helps
a lot; without it I could not enjoy my hobby.“

v Mr. F.: „At least once a week I am very

happy. I am glad that I am still in contact with
my former volunteer.“

v Ms. P.: „When I’m alone I always have to
wait in the middle of the road when crossing
the street in front of my house. When I go
shopping with Christine, we manage to cross
the entire street at once. It’s good to have
someone next to you.“
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Christine,
dobrovolnice v Praze
v „Dnes jsem zažila překvapení.

Paní V. je velmi inteligentní
dáma, která hodně přemýšlí o světě.
Dnes jsme spolu mluvily o atomové
energii a o válce v Iráku. Generační
dialog není jen o minulosti.“

v „Dnes jsem s paní Š. dvě

hodiny mluvila česky. Je pro mě
fascinující pozorovat, že někdo,
s kým jsem ze začátku sotva mohla
mluvit, je rád, když mě má nablízku.
Má minimálně tak velkou radost
z mých pokroků v češtině jako
já sama. Pro mě tyto návštěvy
představují velmi bezpečný prostor
pro trénování češtiny. Nevadí, když
moje věty nedávají vždy smysl.“

v Paní Ž.: „Peču ráda a moc.

Christine mi chodí nakupovat
a nosí těžká balení mouky. Tyto
nákupy mi opravdu hodně pomáhají,
bez toho bych nemohla svého
koníčka provozovat.“

v Pan F.: „Alespoň jednou za
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týden jsem velmi šťastný. Jsem rád,
že jsem i s bývalými dobrovolníky
pořád ještě v kontaktu.“
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v Paní P.: „Když jsem sama, musím při přecházení velké silnice

před svým domem vždy počkat uprostřed silnice. Když jdu nakupovat
s Christine, zvládáme celou silnici najednou. Je dobře mít někoho
vedle sebe.“

v Paní D.: „Mám 83 let. Christine ke mně chodí jednou za 14 dnů
na dvě hodiny. Je to milé děvče, které mi hodně pomáhá a je velmi
ochotné. Jsem s ní velmi spokojená a vždy se na ni těším.“

SPECIFICKÉ PORADENSTVÍ
OHLEDNĚ ZÍSKÁNÍ STAROBNÍCH ČI
POZŮSTALOSTNÍCH DŮCHODŮ ZA
PRÁCI V NACISTICKÝCH GHETTECH

smějeme ještě častěji.“

Po celý rok 2010 Živá paměť nadále poskytovala
odborné poradenství osobám žádajícím si o starobní či
pozůstalostní důchod z Německa za práci v nacistických
ghettech v období druhé světové války. Odborné poradenství
bylo finančně podpořeno z prostředků Nadačního fondu obětem
holocaustu, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Nadace
Charty 77 a Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci.

v Pan B.: „Návštěvy přináší jak Christine, tak i mně něco nového.

Cílová skupina

v Paní K.: „Jako mladá žena jsem následovala svého muže do Čech.
Mluvit s Christine německy o Německu mi vrací kousek vlasti.“

v Paní S.: „Směji se často a ráda. Když je tu Christine, tak se

Já se učím s počítačem a ona zná potom vždy o pár českých slov víc.“

Cílovou skupinou jsou osoby internované z rasových důvodů
v ghettech zřízených nacisty v tehdejší Německé říši, na
Michele, dobrovolnice v Praze
území do ní začleněných nebo území okupovaném, které tam
pracovaly, a dále rovněž pozůstalí po těchto osobách (vdovy
v „Paní P. je jedna z nejangažovanějších seniorů v Živé paměti.
Nejsem první dobrovolnice, která navštěvuje tuto milou, hodnou dámu. a vdovci).
Většinou chodíme společně na nákupy do Teska, které je za rohem. Jsem
vždy znovu překvapena, jak dobře se tato stará paní vyzná v obrovitém Cíle
Tesku. Já si mezitím mám vymyslet, co bych chtěla k obědu, ale protože
se vždy jen těžce rozhoduji, ona naštěstí rozhodne za mě, a tak později
Cílem specifického poradenství je dosažení všech oprávněných
dostanu vždy něco chutného na stůl. Musím vždy bojovat o tašku
nároků žadatelů na starobní či pozůstalostní důchody za práci
s těžkým nákupem na cestě domů, protože se paní obává, že je příliš
v nacistických ghettech (tzv. Ghetto-důchod podle ZRBG –
těžká pro mě. Přibližně po třech hodinách opouštím pani P. s plným
Zákon o platbě důchodů za práci v ghettu) nebo dosažení tzv.
žaludkem a spoustou příběhů a zážitků její rodiny.“
Anerkennungsleistungen, platby za práci v nacistickém ghettu.

v Ms. D.: „I’m 83 years old. Christine visits me once every two weeks
for two hours. She is a kind girl who helps me a lot and is very willing.
I am very satisfied with her and I always look forward to her visits.“

v Ms. K.: „As a young woman I followed my husband to the Czech
Republic. To be able to speak German with Christine when talking
about Germany brings back a piece of my homeland.“

v Ms. S.: „I like to laugh and laugh often. When Christine is here,
we laugh even more.“

v Mr. B.: „The visits offer both Christine and myself something new.

I learn how to work with computers and afterwards she knows a couple
more words of Czech.“

Michele, volunteer in Prague
v „Ms. P. is one of the most active senior citizens at Živá paměť.

I am not the first volunteer to visit this kind, sweet lady. Mostly
we go shopping together at Tesco, which is around the corner. I am
always surprised again and again how well this older woman knows
her way around the enormous Tesco store. In the meantime I have
to think of what I would like for lunch. But because it is always so
difficult to decide, fortunately she decides for me. And later there is
always something tasty on the table. I always have to fight to carry
the bag with the heavy shopping on the way home. This is because
Ms. P. is afraid that it is too heavy for me. Roughly three hours later
I leave Ms. P.’s house with a full stomach and many stories and
experiences about her family.“

SPECIFIC COUNSELLING ON
OBTAINING RETIREMENT AND
SURVIVOR (INHERITOR) PENSIONS
FOR WORK IN NAZI GHETTOS
Throughout 2010 Živá paměť continued to provide expert
counsel to persons requesting retirement or survivor (inheritor)
pensions from Germany for work in Nazi ghettos during the
Second World War period. The expert counsel is supported
financially by funds from the Holocaust Victims Foundation
Fund, the Czech Ministry for Labour and Social Affairs, the
Charter 77 Foundation, and the Taťána Kuchařová Foundation –
The Beauty of Help.

Target Audience
The target audience is persons interned on grounds of race to
work in Nazi-run ghettos in the German Third Reich, in lands
annexed thereto or in occupied territories. This also includes
survivors of forced labourers (widows and widowers).

Objectives
The objective of the specific consultancy is to attain all legitimate
rights of applicants for old-age or survivor pensions for work
in Nazi ghettos (so-called Ghetto pensions according to the Act
on Payment of Pensions for Work in Ghettos (ZRBG – Zákon
o platbě důchodů za práci v ghettu) or achieve so-called
Anerkennungsleistungen (payment for work in Nazi ghettos).
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Činnost v roce 2010

Konkrétní formy pomoci

Activities in 2010

Specific Types of Assistance

V roce 2010 bylo poskytnuto 711 konzultací. Vzhledem
k náročnosti celého procesu vyřízení žádosti se na nás jednotliví
klienti obracejí opakovaně. Poradenství je poskytováno
celorepublikově, proto je nejčetnější kontakt s klienty telefonický.
Ostatní intervence se uskutečnily formou osobní návštěvy v naší
kanceláři či u klientů doma. Kontakt písemnou formou byl
nejméně četný. Přehled jednotlivých druhů konzultací ukazuje
následující tabulka a graf:

v Vyplňování různých druhů žádostí a formulářů
v německém, českém nebo anglickém jazyce
a vytvoření a přiložení kopií potřebných
osobních dokumentů.
v Podpora při jednání s příslušnými německými
úřady a institucemi (Bundesamt für zentrale
Dienste und offene Vermögensfragen v Bonnu
a Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd,
právnická kancelář Düsseldorf
v Překlad korespondence
v Urgence nevyřízených žádostí
v Objasňování důchodových výměrů.
v Právní poradenství u složitějších případů.

In 2010 we provided 711 consultations. Due to the difficulty
of the entire process of submitting applications, some
individual clients contact us repeatedly. We provide
counselling throughout the country, so most contacts with
clients are made by telephone. Other interventions took
place in the form of personal visits to our offices or to the
clients’ homes. Written contact had the lowest frequency.
The following table and graph give an overview of individual
types of consultations:

V současné době německá strana postupně vyřizuje všechny
přijaté žádosti. Zpracování žádostí zpomaluje pouze skutečnost,
že je potřeba ke každému jednotlivému případu vydat celkem
čtyři rozhodnutí. Německá strana průběžně zasílá žadatelům
důchodové výměry a vyplácí jim přiznané finanční částky. Živá
paměť nadále zajišťuje v této oblasti podporu a poradenství
obětem nacismu v ČR.

Graph No.1 – Number of Individual Types of Consultations

v Filling out different types of applications and forms
in German, Czech and English and providing copies
of necessary personal documents.
v Support during meetings with relevant German
offices and institutions (Bundesamt für
zentrale Dienste und offene Vermögensfragen
– Federal Offices for Central Services and
Unresolved Property Issues) in Bonn and
Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
(German Pension Insurance – South Bavaria),
law offices in Düsseldorf.
v Translation of correspondence.
v Follow-up on unresolved applications.
v Clarification of pension payment amounts.
v Legal counsel for more difficult cases.

Tabulka č.1 – Přehled jednotlivých druhů konzultací
Druh konzultace
Telefonická
Osobní (návštěva kanceláře či u klienta doma)
Písemná (poštou)
Celkem

Počet
412
177
122
711

Graf č.1 – Počet jednotlivých druhů konzultací
1 Telefonická konzultace
2 Osobní (návštěva kanceláře
či u klienta doma)
3 Písemná (poštou)

412

177

Table No. 1 – Overview of Individual Types of Consultations
Type of Consultation
Phone
Face-to-Face (visit to office or at the client‘s home)
Written (by post)
Total

Number
412
177
122
711

1 Phone
2 Face-to-Face (visit to office
or at the client‘s home)
3 Written (by post)

412

The German side is currently processing all received
applications. The processing is only slowed down by the fact
that for each case a total of four decisions must be handed down.
The German side continually sends applicants their pension
payment assessments and pays the awarded amounts. Živá
paměť continues to provide support and counselling in this area
for victims of Nazism in the Czech Republic.
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INFORMAČNÍ
A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
ZMIZELÍ ROMOVÉ A ROMOVÉ DNES

Během každého školního setkání byl využit multimediální
výukový materiál – CD-ROM s powerpointovou prezentací
přednášky „Zmizelí Romové a Romové dnes“, se kterou jsme
pracovali již v minulém roce. Výukovou pomůcku obdržela
každá škola, na níž byl projekt realizován, zcela bezplatně.

V rámci projektu probíhala vědomostní žákovská soutěž na
www.kapura.cz, jejímž smyslem byla motivace žáků a studentů
Šestým rokem pokračoval vzdělávací program „Zmizelí
Romové a Romové dnes“, jehož cílem je zprostředkování setkání k danému tématu. Ve školních letech 2009/ 2010 a 2010/2011
byla vyhlášena tato témata: „Co pro Tebe znamená svoboda“
mládeže s pamětníkem romského holocaustu a připomenutí
a „Co Tě zaujalo při setkání s pamětnicí romského holocaustu
tragického osudu českých, moravských a slovenských Romů za
na
přednášce o dějinách Romů?“
druhé světové války.
Po celou dobu trvání soutěže měli žáci a studenti možnost
Jedním z dalších cílů projektu je systematické poukazování
vyjadřovat své názory k vyhlášeným tématům. Výhru
na nutnost uvědomovat si příčiny tzv. romské „odlišnosti“.
v podobně digitálního fotoaparátu získal student Gymnázia Jana
Tím projekt přispívá k prevenci xenofobních nálad, které jsou
Palacha v Mělníku za úvahu na téma „Svoboda“.
v současné době mezi mládeží na vzestupu.

V roce 2010 s námi na projektu nadále spolupracovala
paní Emílie Machálková, která s námi navštěvovala školy
a prezentovala válečný osud svůj i celé své rodiny.

Projekt Zmizelí Romové a Romové dnes byl v roce 2010 finančně
podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a společností Olympus Czech Group, s. r. o., která věnovala do
soutěže digitální fotoaparát.

V průběhu roku se nám podařilo uskutečnit 12 setkání na
českých a moravských základních a středních školách a také
jedné vysoké škole; celkem se tak projektu zúčastnilo 636 žáků
a studentů včetně 24 pedagogů.

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

INFORMAČNÍ
A VZDĚLÁVACÍ
ČINNOST
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V rámci dotazníkové akce jsme také monitorovali názory
studentů a pedagogů na vzdělávací program a při tom zjistili,
že 97 % účastníků hodnotí projekt kladně.

INFORMATIONAL
AND EDUCATIONAL
ACTIVITIES

During each of the school meetings we made use of multimedia
teaching material – a CD-ROM including a MS PowerPoint
presentation of the „Disappeared Roma and Roma Today“
lecture, which we worked with during last year. Each school
visited during the project received a copy of the teaching tool
free of charge.

DISAPPEARED ROMA
AND ROMA TODAY

During the project a knowledge competition for students took
place via the website at www.kapura.cz. The aim of the quiz
was to motivate students to take an interest in the given topic.
During the 2009/2010 and 2010/2011 school years the following
themes were announced: „What does freedom mean to you?“
and „What interested you most during the meeting with the
historical witness to the Roma holocaust and the lecture on
Roma history?“. For the full duration of the contest, students
had the possibility to express their views on the announced
topics. The grand prize, a digital camera, was won by a student
from Jan Palach High School in Mělník, who wrote on the topic
of „Freedom“.

The „Disappeared Roma and Roma Today“ programme
continued in its sixth year. The aim of the programme is to
facilitate meetings between youths and historical witnesses
of the Roma holocaust and to remind audiences of the tragic
fates of Bohemian, Moravian and Slovak Roma during the
Second World War period. One of the project’s other objectives
is to systematically point out the causes of so-called Roma
„uniqueness“. In this way the project contributes to the
prevention of xenophobic attitudes, which are currently on the
rise among youths.

INFORMATIONAL
AND EDUCATIONAL
ACTIVITIES
In 2010 Ms. Emílie Machálková continued to work with us on
this project. She travelled to schools and presented the war-time
fate of both her family and herself.
Over the course of the year we were able to hold 12 meetings in
Bohemian and Moravian basic and secondary schools and also
at one college. A total of 636 students took part in the project
along with 24 educators.

The „Disappeared Roma and Roma Today“ project was
supported financially in 2010 by the Czech Ministry for
Education, Youth and Sport and the company Olympus Czech
Group, s. r. o., which provided the digital camera as the grand
prize in the the project competition.

More information about the project can be found on the website
at www.kapura.cz.

As part of a questionnaire-based activity, we also monitored
students’ and educators’ opinions of the educational
programme and found that 97% of participants gave positive
assessments of the project.
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Názor studenta

A student’s opinion:

v „Paní Machálkové patří můj velký obdiv pro její vitalitu,

v „Ms. Machálková has my utmost v „Ms. Emílie Machálková, who always very sensitively recalls

srdečnost a optimistický pohled na život, který neztratila ani
po tom všem, co v mládí prožila. Stačí si jen představit těch
pět strašlivých měsíců ukrývání, které protrpěla ve tmě a se
strachem před odhalením a nucenou sterilizací…“
Studentka A. Matějíčková, MU Brno

Názory pedagogů
v „Na zajímavý historický výklad doprovázený projekcí dobových

fotografií a pramenů naváže svými vzpomínkami paní Emílie
Machálková, která vždy velmi procítěně vzpomíná na své dětství
za první republiky, na bezproblémový život romské rodiny na
jihomoravské vesnici a na české kamarády ze sousedství. Její vyprávění
se časem výrazně zdramatizuje, když popisuje stupňující se tlak
a pocit ohrožení romských obyvatel za protektorátu či první transporty
některých příbuzných do koncentračního tábora. Paní Emílie v jistě
nelehkém a vyčerpávajícím vzpomínání pokaždé líčí, jakým zázrakem
osudu byla ušetřena transportu, jak jí pomáhali čeští kamarádi,
spolupracovníci a sousedé, dokonce studentům popisuje, jak se jí
podařilo vyhnout nacisty nařízené sterilizaci. Poté trpělivě seznamuje
studenty s životem v úkrytu a nekonečným čekáním na osvobození,
kterého se nakonec dočkala.“
Vyučující dějepisu Mgr. P. Šimíček,
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava

INFORMAČNÍ
A VZDĚLÁVACÍ
ČINNOST

záslužná, protože pro plné pochopení historických jevů a souvislostí
je vždy nutná jakási personifikace s problémem a to na naší škole již
v „Paní Emílie Machálková je velmi statečná žena, která dokáže
přiblížit svůj osud studentům a vždy si získá jejich pozornost a obdiv. Je několikrát dokázala právě paní Emílie Machálková.“
velmi důležité, že i přes negativní životní zážitky o nich dokáže mluvit
Vyučující dějepisu PhDr. I. Němcová,
s nadhledem. Domníváme se, že její činnost je v tomto ohledu velmi
Gymnázium Jana Palacha, Mělník
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respect for her vitality, sincerity
and optimistic outlook on life,
which she never lost despite all
that happened to her in her youth.
It’s enough to imagine those
five horrible months of hiding
in the dark that she suffered in
fear of discovery and of forced
sterilization.“
Student, A. Matějíčková,
MU Brno

Educators’ opinions
her childhood during the First Republic, the problem-free life of
a Romani family in a South Moravian village and her Czech friends
from the neighbourhood, ties her memories to an interesting historical
presentation accompanied by projections of period photographs and
resources. Over time, her story-telling becomes noticeably more
dramatic, when she describes the increasing pressure and the feelings of
threatened Roma citizens during the Protectorate or the first transports
of certain relatives to a concentration camp. Ms. Machálková in
a clearly uneasy and exhausting recollection describes each time how by
some miracle she was saved from the transports, how her Czech friends,
colleagues and neighbours helped her. Eventually she even explains to
the students how she was able to escape forced sterilization by the Nazis.
Then she patiently acquaints the students with life in hiding and the
endless waiting for freedom, which she eventually obtained.“
History teacher Mgr. P. Šimíček,
Olga Havlová High School, Ostrava

v „Ms. Emílie Machálková is a very brave woman who is able to

acquaint students with her fate and who always gains their attention
and respect. It is very important that despite her negative life
experiences she is able to speak about them with
some detachment. We feel that her activity in
this area is very commendable, because in order
to fully understand historic phenomena and
their context it is always necessary to have
some sort of personification of the problem. Ms.
Emílie Machálková has already done this many
times at our school.“
History teacher PhDr. I. Němcová,
Jan Palach High School, Mělník
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UČENÍ SE Z HISTORIE

Výstupem projektu „Učení se z historie“ bylo
vydání multimediální pomůcky pro učitele –
DVD s názvem „Učení se z historie – Nacistická
Prostřednictvím projektu „Učení se z historie“ získala
perzekuce obyvatelstva českých zemí během
Živá paměť možnost zveřejnit část již natočených osobních
2. světové války“. Tato pomůcka je určena pro
výpovědí pamětníků nacistické perzekuce, které shromáždila
pedagogy dějepisu a společenských předmětů na
v průběhu dokumentačních projektů realizovaných v minulých
středních školách a navazuje na knižní studijní
letech, např. v rámci mezinárodního vědecko-dokumentačního
příručku pro učitele středních škol „Nacistická
projektu „Dokumentace životních příběhů obětí otrocké
perzekuce obyvatelstva v českých zemích během
a nucené práce“ a v průběhu dalších dokumentačních
2.
světové války“, vydanou Živou pamětí v roce 2006
projektů zaměřených na oral history. Zúročena byla však
a distribuovanou mj. na všechny střední školy v ČR.
i rozsáhlá databáze českých obětí nacismu vybudovaná
Multimediální výuková pomůcka je určena přímo do
v průběhu odškodňovacího procesu v Česko-německém fondu
výuky a jejím cílem je přiblížit nacistickou perzekuci
budoucnosti, jejímž správcem je nyní právě Živá paměť.
českého obyvatelstva v kontextu klíčových historických
událostí. Jednotlivá témata tvoří ucelené kapitoly, které začínají
Audiovizuální nahrávky osobních výpovědí pamětníků
stručným úvodem do problematiky nacismu a historickým
nacistické perzekuce byly začleněny do výukového souboru,
který pojednává o nacistické perzekuci obyvatelstva českých
exkursem. V chronologickém výčtu jsou představeny
zemí během druhé světové války. Byly vytvořeny odborné
mechanismy nacistické perzekuce obyvatel protektorátu
texty, jež doplňovaly audiovizuální nahrávky jednotlivých
Čechy a Morava, zvláštní pozornost je věnována perzekuci
pamětníků o související historické události. Natočené osobní
židovského a romského obyvatelstva. Kapitola Otrocká
výpovědi pamětníků tak byly zasazeny do kontextu, aby co
práce vězňů v koncentračních táborech, ghettech a jiných
nejpodrobněji přiblížily historické období a konkrétně vylíčily
vězeňských zařízeních přibližuje průběh exploatace práce
nacistické pronásledování. Osobní výpovědi pamětníků
vězňů a nacistickou metodu „zničení prací“. V kapitole Nucené
nacistické perzekuce jsou postupně uveřejňovány ve zkrácené
nasazení obyvatelstva protektorátu jsou popsány mechanismy
podobě na internetových stránkách www.zivapamet.cz. Každý
vedoucí k totálnímu nasazení obyvatel českých zemí a jednotlivé
pamětník je představen základními biografickými údaji, přičemž formy nucené práce, pozornost je věnována i systému trestů.
hlavní důraz je kladen na období nacistického pronásledování.
Výukový materiál je doplněn rozsáhlou obrazovou přílohou
Nahrávky byly převedeny do digitální podoby a sestříhány pro
a dosud nepublikovanou mapou pobočných koncentračních
zveřejnění na webových stránkách.
táborů na českém a moravském území. Všechny informace
obsažené v jednotlivých kapitolách mohou studenti využít jako
podklad pro své studium a zápisky.

INFORMAČNÍ
A VZDĚLÁVACÍ
ČINNOST
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LEARNING FROM HISTORY
Through the „Learning from History“ project,
Živá paměť gained the opportunity to
publish a portion of its previously recorded
personal testimonies from surviving
witnesses to Nazi persecution. The videos
had been collected as part of a documentary
project realised during past years, i.e.
as part of the scientific-documentary
project „Documentation of the Life Stories
of Victims of Slave and Forced Labour“ and during other
documentary projects based on oral history. The extensive
database of Czech victims of Nazism built over the course of the
compensation process by the Czech-German Future Fund, whose
administrator is now Živá paměť, was also put to good use.
Audio-visual recordings of personal testimonies by witnesses to
Nazi persecution were compiled into a teaching file that speaks
about the Nazi persecution of the populations in the Czech
lands during the Second World War. Expert texts on the related
historical context were created to accompany the audio-visual
recordings by individual witnesses.

A key output of the „Learning from History“ project was the
production of a multimedia tool for teachers: a DVD entitled
„Learning from History – Nazi Persecution of Inhabitants of
the Czech Lands during the Second World War“. This tool is
intended for secondary school teachers of history and social
sciences. It builds on information in a textbook/manual
for secondary school teachers called „Nazi Persecution of
Inhabitants of the Czech Lands during the Second World War“,
which was published by Živá paměť in 2006 and distributed to
all secondary schools in the Czech Republic.
The multimedia teaching tool is intended directly for classroom
use and its purpose is to acquaint students with the persecution
of Czech citizens by Nazis in the context of key historic
events. Chapters focus on individual themes, beginning with
a short introduction to the issue of Nazism and the history
thereof. The mechanisms of Nazi persecution of persons living
in the Reichsprotectorate of Bohemia and Moravia are then
presented in chronological order. Special attention is given to
the persecution of Jewish and Roma populations. The chapter
entitled „Slave Labour by Prisoners in Concentration Camps,
Ghettos and Other Prison Facilities“ acquaints the user with the
story of exploiting labour by prisoners and the Nazi method
of „destruction by work“. In the chapter „Forced Internment
of Protectorate Populations“, the teaching tool describes
mechanisms leading to the full internment of populations in
the Czech lands and individual forms of forced labour. The
chapter also discusses the system of punishments. The teaching
material includes an extensive photo appendix and a previously
unpublished map of the auxiliary concentration camps in
the Bohemian and Moravian territories. Students can use all
information contained in the individual chapters as reference
material for their studies and tests.

INFORMATIONAL
AND EDUCATIONAL
ACTIVITIES
The filmed personal accounts and testimonies by witnesses were
put into context so that they could best explain and acquaint
viewers with the historical period and give specific descriptions
of Nazi persecution. Živá paměť has gradually published (in
abridged form) the testimonies of witnesses to Nazi persecution
on the website at www.zivapamet.cz. Each testimony presents
basic biographical information, while the main emphasis is
placed on the specific period of Nazi persecution. Živá paměť
had the recordings transferred to digital format and edited prior
to publication on the website.
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opportunity to present the DVD teaching tool. We also issued
a press release about the publication of the DVD and this
information was re-published by certain media, e.g.
www.moderni-dejiny.cz, a web portal focused on the teaching
of modern history. Afterwards Živá paměť dispatched the
DVD directly to all secondary schools and high schools in the
Czech Republic.

INFORMAČNÍ
A VZDĚLÁVACÍ
ČINNOST
Součástí projektu byla také cílená prezentace výstupů, tedy
propagace vytvořeného výukového DVD, a to ve spolupráci
s odbory školství krajských úřadů v ČR. Naším cílem bylo
představit výukový materiál pedagogům, což se nám podařilo
na poradách ředitelů středních škol a gymnázií, které se konají
téměř ve všech krajích ČR. Prezentace DVD se uskutečnila na
deseti takovýchto poradách ředitelů.

Dále jsme oslovili organizace, jež se zabývají poskytováním
informací pedagogům a jež spolupracují s odbory školství
krajských úřadů v ČR. Také zde jsme měli možnost prezentace
DVD. O vydání nové výukové pomůcky byla vydána
tisková zpráva a informaci přebrala některá média, např.
odborný portál zabývající se výukou moderních dějin
www.moderni-dejiny.cz.
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Další formou prezentace bylo adresné rozeslání DVD do všech
gymnázií a na většinu středních škol v ČR.

Vzhledem k tomu, že jsme při představování DVD na jednotlivých
místech v ČR zaznamenali značný zájem, využili jsme nabídky
účasti na mezinárodní konferenci o výuce soudobých dějin.
Celý projekt tak mohl být představen na III. ročníku mezinárodní
konference o výuce soudobých dějin, kterou pořádalo občanské
sdružení PANT ve dnech 9. – 10. prosince 2010 v Ostravě. Akce
se konala pod záštitou ministra školství Josefa Dobeše, který se
jí také osobně zúčastnil. Tyto aktivity dokumentují trvalý zájem
o výstupy z projektu, což nás velmi těší.
Projekt „Učení se z historie“ byl podpořen Evropskou komisí
v rámci programu Evropa pro občany 2007 – 2013 v akci 4 – Aktivní
evropská paměť a nadačním fondem Česká rada pro oběti nacismu.

Given that we registered significant interest in the product
when presenting the DVD at individual venues throughout the
Czech Republic, we took advantage of an offer to take part in
an international conference on the teaching of contemporary
history. Thus our entire „Learning from History“ project was
presented at the 3rd International Conference on Teaching
Contemporary History hosted by the PANT non-governmental
organisation on 9-10 December 2010 in Ostrava. The event took
place with the backing of the Czech Education Minister, Josef
Dobeš, who also took part in the conference. Such activities give
proof of the continuing interest in project outputs, which we
find very pleasing.

INFORMATIONAL
AND EDUCATIONAL
ACTIVITIES
Another part of the project consisted of a focused presentation
of project outputs, i.e. promotion of the new DVD. This was
done in co-operation with the education departments at regional
government offices throughout the Czech Republic. Our aim
was to present the teaching materials to teachers, which we
were able to do via planning meetings for directors of secondary
schools. These meetings take place regularly in almost all
Czech regions. Živá paměť workers presented the DVD at
ten such meetings.

The „Learning from History“ project was supported by the
European Commission through its Europe for Citizens 20072013 programme under the title Action 4 – Active European
Remembrance. The project was also funded by the Czech
Council for Victims of Nazism.

Thereafter we contacted organizations that work to provide
information to teachers/educators and who work with
the education departments at regional government offices
throughout the Czech Republic. Here too we had the
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DOKUMENTÁRNÍ
FILM S PAMĚTNÍKY
17. LISTOPADU 1939
Živá paměť začala v únoru 2010
natáčet dokumentární film
o posledních žijících pamětnících
17. listopadu 1939. Dokument si klade za cíl zachytit
unikátní vzpomínky pěti tehdejších vysokoškolských studentů,
výrazných osobností studentského hnutí, Ing. Ladislava Béma,
Ing. Karla Hýbka, PhDr. Vojmíra Srdečného, Prof. PhDr. Jana
Šabršuly, DrSc. a JUDr. Jiřího Zapletala, zatčených v souvislosti
s událostmi 17. listopadu 1939 spolu s více než 1200 dalšími
českými a moravskými studenty a vězněných v koncentračním
táboře Sachsenhausen v Oranienburgu u Berlína.
V první fázi proběhla nejprve prostřednictvím audiovizuálního
záznamu dokumentace životních příběhů výše uvedených
pamětníků v jejich domácím prostředí. Vedle toho byli někteří
z nich zachyceni, jak sdílejí své nelehké osudy během besed se
studenty a širší veřejností. Natáčelo se však rovněž v exteriérech,
na místech spojených s událostmi 17. listopadu 1939. Vedle
prostředí studentských kolejí, kde v roce 1939 probíhalo
zatýkání českých vysokoškolských studentů nacisty, nechvalně
proslulých ruzyňských kasáren, kam byli zatčení bezprostředně
poté odváženi, jsme se vydali i po stopách smutečního
pohřebního průvodu Jana Opletala na pražském Albertově.

Přiblížili jsme je však i při jejich neformálních setkáních
„po letech“ spolu s ostatními ještě žijícími bývalými
vysokoškolskými studenty.

DOCUMENTARY FILM ABOUT
WITNESSES TO 17 NOVEMBER 1939

Významné bylo v této souvislosti natáčení přímo v místě
uvěznění, koncentračním táboře Sachsenhausen u Berlína,
během dubnových oficiálních vzpomínkových akcí u příležitosti
65. výročí jeho osvobození. Zde jsme „naše“ pamětníky měli
možnost zachytit spolu s ostatními vězni z jiných zemí, v přímé
konfrontaci s autentickými místy jejich nedobrovolného pobytu
ve vlastním táboře, ale i v jeho širším okolí, kde prožívali
nejtěžší období svého života.

In February 2010 Živá paměť began to make a documentary
film on the last living witnesses to the events of 17 November
1939. The film looks to capture the unique memories of five
university students from that time who were important figures
in the student movement: Ing. Ladislav Bém, Ing. Karel Hýbek,
PhDr. Vojmír Srdečný, Prof. PhDr. Jan Šabršula DrSc. and JUDr.
Jiří Zapletal. These men were imprisoned in connection with
the events of 17 November 1939, together with more than 1,200
other Bohemian and Moravian students. They were sent to the
Sachsenhausen concentration camp in Oranienburg near Berlin.

Byla navázána bližší spolupráce s Památníkem a muzeem
Sachsenhausen (Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen),
jehož pracovníci nám během natáčení vyšli velmi vstříc
a projevili o náš dokument po jeho dokončení velký zájem.
Neocenitelná byla především jejich pomoc se zajištěním
dobových předmětů, fotografií, osobních věcí vězňů, jejich
korespondence či dalších archivních dokumentů.

INFORMAČNÍ
A VZDĚLÁVACÍ
ČINNOST
Pamětníci byli zachyceni i při loňském oficiálním připomenutí
výročí událostí a pietním aktu s prezidentem republiky
a předními českými politickými a univerzitními představiteli na
místech spojených s tehdejšími událostmi v Praze.
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V současné době je většina materiálu natočena a v roce 2011
je naplánováno zpracování natočeného materiálu a celkové
dokončení dokumentu ve spolupráci s plánovaným budoucím
koproducentem filmu Českou televizí Ostrava, jež o film projevila
zájem a s níž v r. 2011 proběhla předběžná jednání o spolupráci.

Realizaci filmu zajišťují režisér a kameraman Mgr. Petr Záruba,
produkční Alice Tabery a ředitel Živé paměti Mgr. Pavel
Voves. Autorem námětu a osobou zodpovědnou za celkové
vedení projektu natáčení filmu byl v roce 2010 koordinátor
vzdělávacích programů Živé paměti, historik PhDr. Vít Fojtek,
Ph. D. Natáčení filmového dokumentu finančně podpořila
i Česká národní rada pro oběti nacismu.

In the first phase, documentation of the life stories of the
aforementioned witnesses to history took place in their homes.
This was done using audio-visual recording. In addition to this,
some of the witnesses were filmed as they shared their difficult
fates with students and the general public during discussion
meetings. Further footage includes the filming of exteriors of
places related to the events of 17 November 1939. In addition
to spaces at student dormitories, where the Czech university
students were arrested by the Nazis, we filmed the infamous
Ruzyně barracks, where the arrested parties were taken
afterwards. We also followed the steps of the funeral procession
to mourn Jan Opletal at Albertov in Prague.

In this regard, the filming of the witnesses at their place of
imprisonment, the Sachsenhausen concentration camp near
Berlin, during the official commemorative event to mark the
65th anniversary of their liberation, was very important. Here
we had the opportunity to collect footage of „our“ witnesses to
history together with prisoners from other countries: all of them
in direct confrontation with the actual places of their involuntary
stays – both in their own camps as well as in their broader
surroundings, where they experienced the most difficult period
of their lives.
We engaged in close co-operation with the Sachsenhausen
Memorial and Museum (Gedenkstätte und Museum
Sachsenhausen), whose workers were very accommodating
during the filming and who expressed great interest in our
documentary film once it has been completed. Their help in
acquiring objects from the period, photographs, prisoners’
personal belongings, their correspondence/letters and other
archive documents was invaluable.

INFORMATIONAL
AND EDUCATIONAL
ACTIVITIES
At present most of the footage has been filmed and in 2011 we
plan to process this footage and to complete the documentary film
together with the planned, future co-producer of the film, Czech
TV Ostrava, which expressed an interest in the film, and meetings
on provisional co-operation have already taken place in 2011.

Production of the film is being handled by director and
cinematographer Mgr. Petr Záruba, the Alice Tabera production
The witnesses were also filmed during last year’s official ceremony team and the director of Živá paměť, Mgr. Pavel Voves. The
to commemorate the event and at a reverential act attended by the author of the film proposal and person responsible for overall
Czech president and top politicians and university representatives project management for filming was PhDr. Vít Fojtík, Ph.D., coat places in Prague connected to events of the period. We also shot ordinator for educational programmes at Živá paměť in 2010.
The filming of the documentary received financial support from
footage of their informal meetings „after many years“ with other
the Czech Council for Victims of Nazism.
former university students who are still alive.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem dárcům a příznivcům
za laskavou podporu a spolupráci.

DOTACE, NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A DARY
Česká národní agentura Mládež
Česká rada pro oběti nacismu, nadační fond
Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond
Evropská komise
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Nadace Charty 77
Nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ (Stiftung
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“)
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
Nadační fond obětem holocaustu
Renovabis

KOMERČNÍ DÁRCI A SPONZOŘI
Airwaynet, a. s.
Olympus Czech Group, s. r. o.

PARTNEŘI A SPOLUPRACOVNÍCI
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Česká alzheimerovská společnost
Diecézní charita České Budějovice
Dokumentationszentrum Prora
Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinschaft Bayern, e.V.

Evropský institut odkazu šoa
Goethe Institut Prag
Gymnázium Česká, České Budějovice
Charita Ostrava
Jednota Orel České Budějovice
Městská knihovna v Praze
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Muzeum romské kultury v Brně
Nadace Brücke/Most
Nadace Heinricha Bölla se sídlem v Saarbrückenu
Národní galerie v Praze
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Památník a muzeum Sachsenhausen
Památník Flossenbürg
Pant, o. s.
Pražská informační služba
Pražský literární dům autorů německého jazyka
Projektgruppe „Zwangsarbeit“ e. V.
Římskokatolická farnost – Arciděkanství Ústí nad Labem
Sdružení nuceně nasazených Olomouc, o. s.
Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje
Servitus, o. s.
Statutární město Olomouc
Step 21 - Initiative für Toleranz und Verantwortung
Velvyslanectví ČR v Berlíně
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR
Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Via e. V. – Verein für internationalen und interkulturellen
Austauch

poděkování
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Czech National Youth Agency
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Charter 77 Foundation
The Remembrance, Responsibility and Future Foundation
(Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft)
Taťána Kuchařová Foundation – The Beauty of Help
Foundation Fund for Holocaust Victims
Renovabis

COMMERCIAL DONATIONS AND SPONSORS

Airwaynet, a.s.
Olympus Czech Group, s.r.o.

PARTNERS AND SUPPORTING
ORGANIZATIONS

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (Action Reconciliation –
Service for Peace)
Collegium Bohemicum, o.p.s.
Czech Alzheimer’s Society
Diocese Charity in České Budějovice
Dokumentationszentrum Prora (Prora Documentation Centre)

Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinschaft Bayern, e.V.
(Euregio Egrensis, Working Group – Bavaria)
European Institute for the Shoah Legacy
Goethe Institute – Prague
Česká High School, České Budějovice
Charita Ostrava
Jednota Orel České Budějovice
Municipal Library in Prague
Czech Ministry of Foreign Affairs
Museum of Romani Culture in Brno
Brücke/Most Foundation
Heinrich Böll Foundation headquartered in Saarbrücken
National Gallery in Prague
Czech National Disability Council
Memorial and Museum Sachsenhausen
Flossenbürg Memorial
Pant, o. s.
Prague Information Service
Prague Literary House for German-language Authors
Projektgruppe „Zwangsarbeit“ e.V.
(„Forced Labour“ Project Group)
Roman Catholic Parish House – Archdeaconry
in Ústí nad Labem
Sdružení nuceně nasazených Olomouc, o.s.
(Forced Labourers Association in Olomouc)
Association for Victims of Nazism, Karlovy Vary Region
Servitus, o.s.
City of Olomouc
Step 21 – Initiative für Toleranz und Verantwortung
(Initiative for Tolerance and Accountability)
Czech Embassy in Berlin
Embassy of the German Federal Republic in the Czech Republic
Good Will Committee – Olga Havlová Foundation
Institute for Contemporary History, Academy of Sciences
of the Czech Republic
Via e.V. – Verein für internationalen und interkulturellen
Austausch (Association for International
and Intercultural Exchange)
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