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Do činností center se zapojují také naši dobrovolníci, 
kteří nadto docházejí za jednotlivými pamětníky do 
jejich domovů a pomáhají jim v praktických otázkách 
každodenního života. Skupinová péče o oběti nacismu 
jde díky tomu ruku v ruce s péčí individuální. Ceníme si 
skutečnosti, že nám byla na další tři roky prodloužena 
akreditace Evropské dobrovolnické služby (EVS) na 
působení zahraničních dobrovolníků v Praze.

V průběhu roku získaly konkrétní obrysy také dva 
zcela nové projektové záměry. Vzhledem k tomu, že 
k jejich uvedení do praxe dojde až v roce 2012, zmiňme 
zde pouze ve stručnosti, že se jedná o zpracování 
odborné studie „Situace v oblasti péče poskytované 
přeživším holocaustu a ostatním obětem nacistické 
perzekuce na území ČR“ a poskytování služeb 
v rámci „Speciální sociální pomoci pro přeživší oběti 
nacismu v ČR“. Uvedená studie vzniká z podnětu 
a pro potřeby Evropského institutu odkazu šoa, o. p. s. 
Druhý záměr byl zpracován na základě výzvy berlínské 
nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost a jeho 
realizace bude fi nancována z mimořádného příspěvku 
Německých drah.

V oblasti vzdělávací a dokumentační pokračoval tradiční 
přednáškový cyklus pro žáky základních a středních škol 

„Zmizelí Romové a Romové dnes“. 

Podařilo se rovněž získat koproducenta pro dokončení 
a uvedení dokumentárního fi lmu o pamětnících 
17. listopadu 1939, jímž se stalo ostravské studio 
České televize. Bylo nám ctí, že jsme byli osloveni nadací 
Připomínka, odpovědnost a budoucnost, abychom 
se spolu s ní stali hostiteli dvoudenní konference 

„Rozhovory s pamětníky – využití rozhovorů s oběťmi 
nacistického režimu v historickém vzdělávání“.  
Konference svedla dohromady akademické pracovníky, 
učitele a zástupce neziskových organizací z České 
republiky a Německa. Jejím cílem byla zejména výměna 
zkušeností a kontaktů mezi odborníky zabývajícími se 
uplatněním metody orální historie v pedagogické praxi.

Na závěr bych jako již tradičně rád připojil několik 
slov díků. Činím tak opakovaně po řadu let. Nejedná 
se však o pouhý formální dovětek. Je totiž nabíledni, 
že nebýt „synergie“, v níž se prolíná zájem pamětníků, 
učitelů, studentů a dalších klientů spolu s angažovaností 
zaměstnanců a velkorysosti fi nančních přispěvatelů, 
stěží by se doba existence Živé paměti mohla blížit jedné 
dekádě. Všem jmenovaným tedy patří naše srdečné 
poděkování.

Mar  n Hořák, 
předseda správní rady

ÚVODNÍ SLOVO Osmý rok působení Živé paměti byl především rokem 
další stabilizace naší obecně prospěšné společnosti 
a rozvíjení osvědčených projektů.  Tato kontinuita 
a systematičnost se již stala jedním z poznávacích znaků 
Živé paměti, oceňovaným jak příjemci poskytovaných 
služeb, tak projektovými partnery, dárci a sponzory. 

Mezi našimi klienty se stále velké oblibě těší Kontaktní 
centra pro oběti nacismu, působící v Praze, Olomouci, 
Ostravě, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Kolem 
každého z nich se utvořil okruh stálých zájemců, kteří 
společně vyrážejí na výstavy, koncerty či jiné kulturní 
akce, účastní se přednášek a různých vzdělávacích 
kursů nebo pod vedením lektora vzájemně sdílejí své 
mnohdy tíživé a dosud nevyslovené vzpomínky na 
dobu druhé světové války. Patrně největší návštěvnost, 
kolem sto padesáti osob, měla v roce 2011 exkurze do 
Černínského paláce v Praze. Kladnou odezvu posluchačů 
a zájem médií zaznamenal novoroční Koncert pro oběti 
nacismu, jenž se počátkem ledna uskutečnil v pražském 
Anežském klášteře mimo jiné za přítomnosti zástupců 
čtyř diplomatických sborů, stejně jako květnové 
slavnostní setkání u příležitosti třetího jubilea pražského 
Kontaktního centra. 
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Zakladatelé

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

Správní rada

Mgr. Martin Hořák – předseda 
Mgr. Lucie Kazdová – místopředsedkyně (do 8. 2. 2011)
PhDr. Darina Sedláčková – místopředsedkyně (od 8. 2. 2011)
PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D. – člen

Dozorčí rada

Mgr. Lucie Kazdová – předsedkyně (od 9. 2. 2011)
Mgr. Jana Havlíková – místopředsedkyně (od 9. 2. 2011)
Martin Thiel  – člen (od 9. 2. 2011)

Naši pracovníci

Mgr. Pavel Voves
ředitel společnosti

Sociální činnost

Mgr. Alena Větrovcová-Řezníčková
vedoucí Poradny pro oběti nacismu 

Mgr. Jiří Opluštil
sociální pracovník Poradny pro oběti nacismu

Mgr. Meret Brandner
koordinátorka dobrovolníků

Mgr. Viola Jakschová
koordinátorka Kontaktního centra pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog Praha

PhDr. Darina Sedláčková 
koordinátorka Regionálních kontaktních center pro oběti 
nacismu a mezigenerační dialog 

Jarmila Pláteníková
asistentka Kontaktního centra pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog Praha (od 15. 8. 2011) 

Informační a vzdělávací činnost 

Mgr. Pavel Voves 
koordinátor projektu Zmizelí Romové a Romové dnes

PhDr. Vít Fojtek, PhD.
koordinátor vzdělávacích programů (do 31. 1. 2011)

PhDr. Šárka Jarská, Ph.D.
koordinátorka projektů orální historie

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

Posláním společnos   je

  Péče o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy 
a s ní související informační a vzdělávací činnost.

  Zprostředkování dialogu mezi mladou generací a posledními žijícími svědky 
nacis  ckého pronásledování.

  Poskytování poradenských a asistenčních služeb osobám 
pronásledovaným totalitními režimy, zejména nacionálním socialismem.

Společnost je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 307.
Den zápisu: 8. 12. 2003
IČ: 27 105 300
DIČ: CZ 27 105 300

Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 872 750 
Fax: +420 224 872 720 
E-mail : info@zivapamet.cz 
Internet: www.zivapamet.cz
 
Bankovní spojení:
ČSOB, a. s., Na Poříčí 24, Praha 1
Č. ú.: 188 401 614/0300
IBAN: CZ12 0300 0000 0001 8840 1614
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PORADNA PRO OBĚTI 
NACISMU
Poradna pro oběti nacismu (Poradna) poskytuje služby 
odborného sociálního poradenství od svého vzniku 
v roce 2007. Poradna má celorepublikovou působnost 
a jako poskytovatel sociální služby odborného sociálního 
poradenství je zaregistrována pod číselným identifi kátorem 
9689284. Činnost Poradny v roce 2011 fi nančně podpořily 
zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Magistrát 
hlavního města Prahy, Nadace Charty 77, nepřímo pak 
německá nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost 
(Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft) 
a občanské sdružení Renovabis. 

Cílová skupina
Uživateli služeb 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 
(vězni  koncentračních, internačních či pracovně výchovných 
táborů, ghett, deportovaní na nucené práce a pod.). Služeb 
odborného sociálního poradenství mohou využívat také 
rodinní příslušníci těchto obětí.

Cíl Poradny
Hlavním cílem Poradny je podporovat oběti nacismu 
a pomáhat jim v tom, aby se jejich sociální situace vyrovnala 
nebo zlepšila a aby mohly zůstat co nejdéle ve svém 
přirozeném prostředí a vést plnohodnotný život.

Nabídka služeb Poradny 

  Poskytování informací o dávkách 
systému státního sociálního zabezpečení 
a sociálních službách v ČR s akcentem 
na možné výhody pro naši cílovou 
skupinu.

  Poskytování odborného poradenství 
při podávání žádos   o platby za práci 
v nacis  ckých ghe  ech.

  Podpora klientů, aby mohli v plné míře 
uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy.

 
  Zprostředkování kontaktů na organizace, 

které by se mohly podílet na řešení 
nepříznivé sociální situace klientů, a  m 
přispět k jejímu pozi  vnímu řešení.

  Psychosociální podpora klientů.
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Činnost Poradny v roce 2011

V roce 2011 byly klientům poskytnuty celkem 874 intervence. 
Řada uživatelů se na Poradnu obracela opakovaně. 
Sociální službu odborného sociálního poradenství poskytovali 
pracovníci Poradny telefonicky, písemně a rovněž formou 
osobních intervencí v kanceláři Poradny nebo v terénu 
(např. u klienta doma). Tabulka a graf č. 1 obsahují počty 
jednotlivých druhů intervencí.

Tabulka č. 1 – Počet jednotlivých druhů intervencí v roce 2011

Druhy intervencí Počet
Telefonická 239
Osobní v kanceláři 110
Osobní v terénu 472
Písemná 53
Celkem 874

Graf č. 1 — Počet jednotlivých druhů intervencí v roce 2011

Osobní 
v kanceláři

Osobní 
v terénu

PísemnáTelefonická
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Jak je patrno z tabulky a grafu č. 2, nejvíce intervencí se 
uskutečnilo v Praze. Tato situace byla způsobena dobrou 
místní dostupností Poradny pro pražské klienty. Poměrně 
vysoce jsou zastoupeny také kraje Moravskoslezský, Jihočeský, 
Ústecký a Olomoucký, v nichž naše společnost realizovala 
projekt Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu a kde byla 
rovněž provozována Regionální kontaktní centra pro oběti 
nacismu a mezigenerační dialog. Uživateli služeb odborného 
sociálního poradenství byli často právě uživatelé ostatních 
služeb, poskytovaných naší společností v rámci výše 
zmíněných projektů.

Tabulka č. 2 – Počet intervencí v jednotlivých krajích ČR v roce 2011

Kraj Počet intervencí Procentuální vyjádření
Praha 267 30,5
Středočeský 12 1,4
Plzeňský 7 0,8
Karlovarský 6 0,7
Jihočeský 97 11,1
Královéhradecký 7 0,8
Vysočina 5 0,6
Pardubický 18 2,1
Jihomoravský 13 1,5
Liberecký 5 0,6
Ústecký 87 10,0
Zlínský 0 0,0
Olomoucký 180 20,6
Moravskoslezský 147 16,8
zahraničí 23 2,6
Celkem 874 100

Graf č. 2 – Podíl intervencí v jednotlivých krajích ČR v roce 2011

KONTAKTNÍ CENTRA 
PRO OBĚTI NACISMU 
A MEZIGENERAČNÍ 
DIALOG
První Kontaktní centrum pro oběti nacismu a mezigenerační 
dialog (Kontaktní centrum, Centrum) bylo otevřeno v květ-
nu 2008 v sídle společnosti v Praze s cílem vytvořit prostor 
pro pravidelné setkávání přeživších obětí nacismu z hlavní-
ho města Prahy a příležitostné setkávání dosud žijících obětí 
nacismu a jejich blízkých z celé České republiky.

Na základě kladných ohlasů na činnost pražského Centra 
a poptávky od mimopražských obětí nacismu se v roce 2009 
naše společnost rozhodla zřídit obdobná Centra ve vybraných 
regionech ČR, konkrétně v Českých Budějovicích, Olomouci, 
Ostravě a Ústí nad Labem, tj. v regionech, v nichž byla naše 
společnost již dříve přítomna prostřednictvím jiných projektů, 
zejména pak projektu Němečtí dobrovolníci pomáhají obětem 
nacismu. Dobrovolníci tak vedle své hlavní pracovní náplně 
získali příležitost zapojit se i do činnosti Kontaktních center.

Projekt Kontaktních center byl v roce 2011 podpořen z prostředků 
německé nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung 
Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), nadačního fondu 
Česká rada pro oběti nacismu a občanského sdružení Renovabis.

Hlavním partnerem projektu je Nadace Brücke/Most 
(Brücke/Most Stiftung).

Cíle Kontaktních center

  Vytvořit prostor, který by sloužil 
přeživším obětem nacismu k navazování 
kontaktů nejen s jejich vrstevníky, ale 
i příslušníky mladších generací, jimž nejsou 
lhostejné  těžké osudy lidí pos  žených 
nacis  ckým bezprávím.

  Nabídkou služeb a ak  vit pomáhat 
přeživším obětem nacismu, které mají 

vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu 
stavu omezené možnos   kontaktu se 
společenským prostředím.

  Přispívat k předávání historických 
zkušenos   pamětníků 2. světové války, 
k docenění jejich životních osudů 
a dokumentaci jejich osobních příběhů.

  V širším kontextu přispívat ke zvýšení 
společenského uznání starších osob, 
zejména těch, které se v období 
vlády nacis  ckého režimu staly cílem 
národnostního, poli  ckého či rasového 
pronásledování a v této souvislos   utrpěly 
potlačení svých lidských práv a svobod.

Cílová skupina 

Aktivity nabízené v rámci Kontaktních center jsou určeny 
především pro přeživší oběti nacismu a jejich blízké, dále pro 
zájemce z řad veřejnosti, studenty a jejich pedagogy, kteří mají 
možnost se na setkáních a besedách s přeživšími seznámit 
prostřednictvím jejich životních příběhů s podstatou i extrémními 
projevy totalitních režimů, zejména nacionálního socialismu.

111111

Na základě kladných ohlasů na činnnosost t prpražažskskéhéhoo CeCenntra 
a poptávky od mimopražských oběttíí naacicismsmuu sese vv rrococee 20200909 
naše společnost rozhodla zřídid t obbdobná CeC tntrara vve vyvybrbrananýcých h 
regionech ČR, konkrétně v Českých Budějovicíchh, , OlOlomomououcici,,
Ostravě a Ústí nad Lababemem, , tjtj. vv rere igigiononecechhh, vv niichžhžž bbb lylyla a naše 
společnost již dříve přířítot mna prprossostřtřtřededededninnnictctctvívívím m m jijj nýnýýých pppproojjejj ktktů,ů, 
zejména pak projektu Němečtí dobrovolníci i pop mámáhahah jíjíjí oooběběbětetetemmm 
nacismu. Dobrovolníci tak vedle své hlavní pracovní náplně 
získali příležitost zapojit se i do činnosti Kontaktních center.

Projekt Kontaktních center byl v roce 2011 podpořen z prostředků 
německé nadace Připomínka, odpdpovovědědnonostst aaa bbbududououcncncnososostt t (S(S(Stititiftftftuunungg 
Erinnerung, Verantwortunngg unundd Zukunft), nanadadačnčníhhoo fofondnduu
Česká rada pro oběti nnacaciismu a občanskskéhéhhooo ssdsdrružení Renovabis.

Hlavním pppap rtnerem projekktuutu jje e Nadace Brücke/Moostst  
(Brücke/MMost Stiftung).

Cíle Kontaktních center

 Vytvvoořřiitt pprroossttoorr, kkterýý byy sslloouužžiill
ppřřeežžiivšším obětemm nnaacciissmu k navazování vání 
konnttaakkttůů nnejjen s jjeejjiicchh vrrsttevníky, ale ale 
i příslušníkkyy mmladších genneerací, jimž nejsou íslušnnííkky ladších ggeenneerací, imž nejsou
lhhoosstteejj é  těžké ossuuddyy lliiddíí pos  ženýnnéé  těžké o  íí p ých 
naacciiss  cckým bezprávvíímm..ckým bez

  Nabídkou sslluužže  a ak  vit pomáhaattkou žebb a ak  vit ppo
přeživšímm oobětem nacismu, kktteeré mím bětem nacismu, ajjíí 

vzhhleeddeemm kkk vvyyyssookkkééémmuuuu  vvvěěěkkkuuu aa zzddravotnímu
staavvuu oommeezzzeeennnééé mmmooožžžnnnnooooss   kkkoonnttaakkttuu ssee
ssppoolleeččeenskkýým pprostředdíímm..

   PPřřiissppíívvvaaaatttt kkkk ppppřřřeeedddááávvváááánnnníííí hhhhiiiissstttooorriiicckkýýýcchhh
zzkkuuššeennooss   ppaammměěěěttttnnnnííííkkkkůůůů 2222.. ssssvvvěěětttooovvvééé vvvááálllkkkyyy, 
k doceněníí jejicchh žžiivvootttnnííícchhh oosudů 
aaa dddoookkkuuummentttaciii jjjejjjiiichhh osobbbníííííícchhhhhh pppřřřřřříííííbbbbběěěěěhhhhhůůůůůů...

  V širším kontextuu pppřřřřiiissssppppííívvvaaaatttt kkkeee zzzvvvýýýšššeeennnííí 
ssppoolleeččeennsskkééhhoo uuzznnáánníí sttarších osob,
zzeejjmméénnaa těěch,, kkterréé see vv oobbddoobbíí 
vvllláááddddyyy nnnnaaaacccciiiissss  ccckkkéééhhoo rreežžiimmuu ssttaallyy ccíílleemm
nnáárodnostního, poli  ckého či rasovvééhhoo
pprroonnááássllleedddooovvvááánnnííí aaa vvvv ttttééééttttooo ssoouuvviissllooss   utrppělyyy 
ppoottllaaččeníí svýýchh liddských práv a svobood.

CCíílloovváá sskkuuppiinnaa 

AkAkAk ititivivityty nn babízené v rámci Kontaktních center jsoou určeenyny 
především pro přeživší oběti nnacacismumu aa jjejejicichh blblízízkéké, dádáállele pproo 
zázájemce z řad veřejnosti, ststududene ty a jejejicicchh h pepepedadadadagogogog ggy, ktktk eří mají 
možnost se na setkáních a a bebesesedádáchch s přeřežiiž švšímímii seseznámit 
prostřednicttvívím jeejijichch žžiivv totot íníní hchch ppřííříběběběhůhůhů ss ppododststattou i extrémními
prprojojevy totalitnícch h rerežžimůmům ,, zezez jmjméné a nacionálního socialiismsmuu.

11110000

Tabulka č. 2 – Počet intervencí v jednotlivých krajích ČR v roce 2011

Kraj Počet intervencí Procentuální vyjádření
Praha 267 30,5
Středočeský 12 1,4
Plzeňský 7 0,8
Karlovarský 6 0,7
Jihočeský 97 11,1
Královéhradecký 7 0,8
Vysočina 5 0,6
Pardubický 18 2,1
Jihomoravský 13 1,5
Liberecký 5 0,6
Ústecký 87 10,0

ínský 0 0,0
Olomoucký 180 20,6
Moravskoslez 147 16,8
zahraničí 23 2,6
CeCelklkemem 8787744 000

První Kontaktní centrum pro oběti nacismu a mezigenerační
dialog (Kontaktní centrum, Centrum) bylo otevřeno v květ-
nu 2008 v sídle společnosti v Praze s cílem vytvořit prostor 
pro pravidelné setkávání přeživších obětí nacismu z hlavní-
ho města Prahy a příležitostné setkávání dosud žijících obětí
nacismu a jejich blízkých z celé České republiky
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KONTAKTNÍ CENTRUM 
PRO OBĚTI NACISMU 
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG 
PRAHA

22. května 2008 došlo k otevření tohoto Centra 
symbolicky v  prostorách bývalého archivu 
Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého 
fondu budoucnosti, odkud byly veškeré dokumenty 
a písemnosti shromážděné v průběhu let 2000–2006 
v souvislosti s odškodňováním obětí otrocké a nucené 
práce předány do Národního archivu ČR. 

Otevřením Kontaktního centra vznikl prostor, 
kde mohly znovu promluvit vzpomínky pamětníků, 
tentokrát v autentickém podání jejich nositelů

Služby a ak  vity Kontaktního centra Praha

Sociální rehabilitace

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

  Terapeu  cká činnost 
Skupinová setkání obětí nacismu vedená psychoterapeutkou 
Věrou Roubalovou.

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

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

Mezigenerační dialog

  Besedy s pamětníky
Setkávání pamětníků se studenty německých škol ve spolupráci 
s partnerem projektu Nadací Brücke/Most. Setkávání 
pamětníků se studenty českých škol a s českou veřejností.
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KKOOONNNTTTAAAKKKTTTNNNÍÍÍ CCCEEENNNTTTRRRUUUUMMM
PRO OBĚĚTI NNNAAACCCIIISSSMMMUUU 
AAAA MMMMEEEEZZZZIIIIGGGGGEEEENNNERAČČČČNNÍÍÍ DDIIAALLOOOGG 
PPPPPRRRRRAAAAAHHHHHAAAAA

22. kvěěttnnaa 2200008 ddošlo k otevření tohottoo CCeentra
ssssyyyymmmmbbbboooolllliiiiccckkkkyyy vv  pprroossttoorráácchh bbýývalého archivu
KKaancelláře ppro oběti nacismu Česko-německéhoo
ffoonndduu bbuuddoouuccnnoossttii, ooddkkuudd bbyyllyy vveešškkeerréé ddookkuummeennttyy 
a pííísemnnoossttiii sshhhhrrooommmááážžžddděěěnnnééé vv ppprrůběhu let 2000–2006
vv ssoouuvislosti s odškodňňoovváánnííímm  oobběěttíí otrockkéé aa nucené
práce předányy ddoo NNáárrooddnníííhhhooo aaarrrccchhhiiivvvuu ČR. 

OOttevvřřeeennníííímmmm KKKooonnntttaaakkktttnnííhhoo ccceeennttrraa vvzznniikkll prosttor,
kdde mmoohhllyy zznnoovvvuu pprroommluvit vzzppoommíínnky pamětníků, 
tentookkkrrááátttt vvvv aaaauuuuttttteeennnttttiiicckkkém podání jejich nositelů

SSlluužžbbyy aa ak  vity Kontaakkttnnííhho centra Praha

SSoocciiáállnníí rreehhaabbiilliittaacce

 PPPřřáátteellsskkéé ppoosseezzeenníí uu ččaajjee aa kávy
NeN formální setkávání seniorů s vrstevníky a mladou generací.

 TTeerrappeu  ckkáá ččiinnnnost
SkSkupupupinininovovovááá sesesetktktkkánáánáníí íí obobobobětětětětí íí nanana icicicismsmsmuuu veevededededenánánáná ppppsysysyychchhch totototererere apapaappeueue tktkou 
VěVěVěrororou u u RoRoRoubububalala ovvovououou.

 SSppoolečenský a kulltuurrnníí pprogram
Společné návštěvy divadel, koncertů a výstav, promítání 
fi lmů, společné vycházky a výlety, besedy s pozvaným hostem,
přednášky na téma cestování, zdraví, historie a pod.

 VVzdělávací a infoorrmmaačční ak  vity
Počítačočovévé kkururzyzy, jajazyzykokovévé kkururzyzy, , ininfoformrmmmacacacacee vv v oboboboblallalasttststiii zddzddzdrararr vívív  
atd.

MMMeeezzziiigggeeennneeerraaččnní dialoogg

 Besedy s paměttnnííkyy
Setkávání pamětníků ů sese studenty y německýcý hh škol vve e spollupuprá
s partnerem projektu Nadací Brücke/MMosst. S váváníní  
pamětníků se studenty českých škol a s českou veřeřejnjnoso títí.

Činnost Kontaktního centra Praha 
v roce 2011
S nabídkou aktivit Kontaktního centra Praha bylo v roce 2011 
měsíčně písemně či e-mailem seznamováno přes 320 aktivních 
zájemců z řad přeživších a jejich blízkých.Vedle toho bylo o naší 
činnosti pravidelně informováno kolem sta kontaktů z řad médií 
a spolupracujících organizací.

Celkový počet akcí KC Praha

Kromě aktivit připravovaných pro návštěvníky pražského 
centra byla uspořádána řada besed s pamětníky, určených pro 
studenty středních škol a veřejnost. Celkem proběhly 23 besedy 
s pamětníky, jichž se zúčastnilo 566 německých a českých 
studentů středních škol včetně pedagogického doprovodu. Pro 
návštěvníky Kontaktního centra Praha, oběti nacismu a jejich 
blízké, jsme připravili celkem 119 různých akcí, přičemž celková 
návštěvnost v tomto období dosáhla počtu 1 951 osoby. O služby 
pražského centra panuje mezi jeho návštěvníky rostoucí zájem, 
důkazem čehož je fakt, že návštěvnost i počet akcí pro oběti 
nacismu vzrostly proti roku 2010 o jednu třetinu.

V roce 2011 jsme uspořádali tři velké společenské akce pro 
oběti nacismu. Slavnostního novoročního koncertu pro 
oběti nacismu v Anežském klášteře v Praze se zúčastnilo 
156 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. V květnu 2011 jsme společně oslavili třetí 
výročí existence projektu Kontaktních center na slavnostním 
setkání v kavárně Republika za doprovodu živé hudby. 
V listopadu pak byl speciálně pro návštěvníky Kontaktních 
center z celé České republiky otevřen ke komentované prohlídce 
Černínský palác, sídlo Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Celková návštěvnost KC Praha

áci
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nost KC P

ččníí ddiialloogg

seddyy ss
vání pamětníků se studenty ně
tnerem
ěěětntntníků

ČR.

h škol
Setkáv
ou veř

, jazykové kurzy

Celkový počet návštěvníků 
KC Praha – obě   nacismu: 
1951

Celkový počet studentů 
z Německa: 511

Celkový počet 
českých studentů: 55

Celkem: 2 517

Kulturní, společenské a vzdělávací akce pro návštěvníky KC Praha 
– přeživší nacismu: 119

Setkání pamětníků s německými studenty ve spolupráci 
s Nadací Brücke/Most: 21

Setkání pamětníků s českými studenty: 2
Celkem: 142
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Přehled projektových aktivit 
RKC Praha 
za období leden – prosinec 2011

  4. 1.  Počítačový a internetový kurz s dobrovolnicemi 
Michele a Chris  ne

  6. 1. Německá konverzace
11. 1.  Slavnostní novoroční koncert pro obě   

nacismu v Anežském klášteře
13. 1.  Jeden z nás vypráví… Pravoslavné vánoce 

a Nový rok – vypráví paní Vědunka Stehlíková
18. 1. Cestopisná přednáška, Orkneje
19. 1. Kroužek vzpomínání
20. 1. Komentovaná prohlídka výstavy Amedeo Modigliani
27. 1. Německá konverzace
28. 1. Zmizelí Romové a Romové dnes
25. 1. Zpěv písní
  1. 2. Německá konverzace
  2. 2. Kroužek vzpomínání
  9. 2.  Představení Švandova divadla Šoa – příběh 

Hany Pravdové/příběh Miloše Dobrého
15. 2.  Náprstkovo muzeum, komentovaná prohlída 

výstavy Gejša a samuraj 
17. 2. Cestopisná přednáška, Japonsko
22. 2.  Představení Švandova divadla Šoa – příběh 

Hany Pravdové/příběh Miloše Dobrého
24. 2. Německá konverzace
25. 2. Zpěv písní
  1. 3.  Kavárna v Kontaktním centru, narozeninová 

oslava pana Miroslava Kavalíra, 90. let
  3. 3. Přednáška Židé ve Skandinávii
  8. 3. Německá konverzace
10. 3.  Počítačový a internetový kurz s dobrovolnicemi 

Michele a Chris  ne
15. 3. Návštěva Centra vizuální historie Malach
16. 3. Kroužek vzpomínání
17. 3. Anglická konverzace
22. 3.  Národní galerie, výstava Karel Škréta, 

1610 – 1674, doba a dílo
25. 3. Zpěv písní
29. 3. Německá konverzace
31. 3. Cestopisná přednáška, Maroko

  5. 4.  Národní galerie, výstava Karel Škréta, 
1610–1674, doba a dílo – 2. část

  7. 4. Kavárna v Kontaktním centru
12. 4. Německá konverzace
13. 4. Divadlo Archa Vertedance: Emigrantes
14. 4. Anglická konverzace
19. 4. Cestopisná přednáška, Finsko
20. 4. Kroužek vzpomínání
21. 4. Německá konverzace
22. 4. Zpěv písní
26. 4.  Jeden z nás vypráví… paní Jarmila Pláteníková 

hovoří o persekuci v Protektorátě Čechy 
a Morava

28. 4. Cvičení bez tělocvičny
  3. 5. Německá konverzace
  5. 5. Kavárna v Kontaktním centru
10. 5. Prohlídka Národního technického muzea
12. 5. Cestopisná přednáška, Černobylská tragédie
17. 5. Anglická konverzace
18. 5. Kroužek vzpomínání
19. 5. Anglická konverzace
20. 5. Švandovo divadlo, představení Křišťálová noc
23. 5.  3. výročí zahájení projektu Kontaktních center 

pro obě   nacismu  a mezigenerační dialog
31. 5. Německá konverzace
  3. 6. Zpěv písní
  7. 6.  Jeden z nás vypráví… projekce fi lmu Po dlouhé 

noci den
  9. 6. Přednáška Zdravý životní styl
14. 6. Německá konverzace
21. 6. Anglická konverzace
22. 6. Kroužek vzpomínání
23. 6. Náprstkovo muzeum, výstava Egyptské mumie
28. 6. Německá konverzace
30. 6. Kavárna v Kontaktním centru
12. 7.  Vycházka na Vyšehrad a návštěva externí 

výstavy Wintonovy vlaky
14. 7.  Národní galerie, výstava Rožmberkové: 

rod českých velmožů a jeho cesta dějinami

19. 7. Anglická konverzace
21. 7.  Cestopisná přednáška, Západní Papua aneb 

kotekáči z Baliemu
26. 7.  Česko-německá kavárna – rozloučení 

s dobrovolnicemi Michele a Chris  ne
28. 7. Německá konverzace
  3. 8. Kroužek vzpomínání
  9. 8. Kavárna v Kontaktním centru
11. 8. Německá konverzace
18. 8.  Komentovaná prohlídka Národního památníku 

Vítkov, návštěva výstavy Volby
23. 8. Zpěv písní
30. 8. Cvičení bez tělocvičny
  1. 9.  Jeden z nás vypráví… paní Libuše Auderlická 

vypráví o nuceném nasazení v Kladsku
   6. 9. Cestopisná přednáška, Norsko
   7. 9. Kroužek vzpomínání
   8. 9. Německá konverzace
 14. 9. Výlet, sběr hub v okolí Prahy
 15. 9. Kufr plný vzpomínek
 20. 9. Kavárna v Kontaktním centru
 22. 9. Anglická konverzace
 27. 9.  Botanická zahrada, komentovaná prohlídka 

výstavy citrusů
  29. 9. Německá konverzace
  30. 9. Zpěv písní
  4. 10. Cvičení bez tělocvičny
  5. 10. Německá konverzace
  6. 10. Počítač a internet pro začátečníky
11. 10.  Jeden z nás vypráví… pan Jan Barfuss vypráví 

o nacis  cké persekuci své rodiny
12. 10. Počítač a internet pro začátečníky
13. 10. Kufr plný vzpomínek
14. 10. Švandovo divadlo, představení Smíchoff /on
18. 10. Cestopisná přednáška, Jemen
19. 10. Kroužek vzpomínání
20. 10. Anglická konverzace
25. 10. Kavárna v Kontaktním centru
26. 10. Zpěv písní

26. 10. Počítač a internet pro začátečníky
 27.10.  Národní galerie, výstava Joža Úprka 

(1861–1940): Evropan slováckého venkova
  1. 11. Anglická konverzace
   2.11. Počítač a internet pro začátečníky
  3. 11.  Slavnostní přije   v Černínském paláci 

s komentovanou prohlídkou
  8. 11. Německá konverzace
10. 11. Cvičení bez tělocvičny
15. 11. Anglič  na pro začátečníky
16. 11. Počítač a internet pro začátečníky
18. 11.  Návštěva knihovny Václava Havla  a beseda 

s Petruškou Šustrovou
22. 11. Kavárna v Kontaktním centru
23. 11. Zpěv písní
24. 11. Německá konverzace
25. 11. Kroužek vzpomínání
29. 11. Kufr plný vzpomínek
  1. 12. Anglická konverzace
  6. 12. Anglič  na pro začátečníky
  7. 12. Počítač a internet pro začátečníky
  7. 12. Vánoční koncert v Clam-Gallasově paláci 
  8. 12. Náprstkovo muzeum, výstava Veselí kostlivci
13. 12. Kavárna v Kontaktním centru, Adventní setkání
14. 12. Kroužek vzpomínání
15. 12. Kufr plný vzpomínek
20. 12. Německá konverzace
22. 12. Zpěv písní

 Celkem 1951 návštěvíků
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REGIONÁLNÍ 
KONTAKTNÍ CENTRA 
PRO OBĚTI NACISMU 
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG

Služby a ak  vity 
Regionálních kontaktních center

Sociální rehabilitace

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

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

  Kulturní a společenský program 
Společné návštěvy koncertů, výstav a historických památek, 
tématické procházky a exkurze, společné oslavy vánočních 
a velikonočních svátků a pod.

  Vzdělávací a ak  vizační činnost 
Tématické přednášky z různých oblastí, např. cestování, zdraví, 
historie, fi lozofi e, politologie, náboženství, a pod.

  Odborné sociální poradenství 
Doplňková služba poskytovaná Poradnou pro oběti nacismu 
buď při skupinovém setkání, nebo při individuálně sjednaných 
schůzkách.

Mezigenerační dialog

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

Tato setkání nabízejí posluchačům ojedinělou příležitost 
k seznámení se s individuálními životními osudy posledních žijících 
svědků nacistického bezpráví v autentickém podání pamětníků. 

Činnost regionálních kontaktních center 
v roce 2011

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ 
CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

 Zahájilo činnost 21. 4. 2009.
 Pravidelná setkání (1–2x v měsíci) probíhala v úterý 
od 14 do 16 hodin prostorách jednoty Orel, Lannova třída 2, 
České Budějovice.
 Partnery českobudějovického Kontaktního centra 
jsou Diecézní charita České Budějovice, Jednota Orel, 
Gymnázium Česká a občanské sdružení Barevný děti.
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RREEEGGGIIIOOONNNÁÁÁLLLNNNÍÍÍ 
KONTAAKKTTNNNÍÍÍ CCCEEENNNTTTRRRAAAA  
PPPRRRROOOO  OOOOBBBBĚĚĚĚĚTTTTTIIII NNNACISMMUU 
AAAAA MMMMMEEEEEZZZZZIIIIIGGGGGEEEEENNNNNNEEEEEERRRRRRAAAAAAČČČČČČNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍ DDDDDDDIIIIIIAAAAAALLLLLLOOOOOOGGGGGG

SSSSlllluuuužžžžbbbbyyyy aaaa aaaakkkk  vvvviiiitttyyy 
RReeggiioonnáállnníícchh kkkooonnttaakkttnníícchh ccennter

SSSSSSSoooocccciiiiiáááááálllllnnnííííí rrreeehhhhaaabbbbiiillliiitttace

 KKKKKKaaaavvvvvvááááárrrrrnnnnnnaaaaaa pppprrrroooo ppppaaaammmměěěětttttnnnnííííkkkkyyyy 
NNNeffformáláál ííní s tetkákáák íníí u kkává y či čaje spojené s besedami na nejrůznější 
tétémamatata zza a účúčasa ti moderátora z řad pracovníků Živé paměmětiti.

  SSSSSSkkkkkkuuuuuupppiiinnnoovváá sseettkkáánníí JJeeddeenn z nás vyyppráávíí 
SeSeSeSetktktktkááánání,í,í,í vv jjjjejejejjiicichžhžhž pppprůůrůbběběhuhu jjjjededenen zz úúčačaststníníkůků ssdídílílí ssvůvůj j 
inindividuální životní příběh s ostatními.

  KKuullttuurrnníí aa ssppoolleeččeennssskkkkýýýý  pppprrooogggrrraaammm 
SpSpololečečnéné nnávávštštěvěvyy kokon tů výýststtavavav aa hhisistotorir ckých památek, 
tt mamatitickcké é prproco háázkzky y a a exexkukurzrze,e, leečnčné é ososlalavyvy vvánánočoč chch 
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Přehled projektových aktivit RKC České Budějovice 
za období leden – prosinec 2011

   4. 1.  Novoroční setkání 
 11. 1.   Slavnostní novoroční koncert pro obě   nacismu, Anežský klášter, Praha 1
   1. 2.   Kavárna pro pamětníky na téma: 25. únor 1948 a jeho dopad 

na novodobé dějiny Československa
    8. 3.  Kavárna pro pamětníky na téma: 8. březen – Mezinárodní den žen
  29. 3. Kavárna pro pamětníky na téma:  Refl exe březnových událos   1938
  12. 4.    Cestopisná přednáška na téma: Pátý světadíl – Austrálie 
  29. 4.   Velikonoce a židovské svátky Pesach
  10. 5.   Oslava 95. narozenin přeživší šoa, paní Luise Hermanové, 

za účas   studentů Gymnázia Česká, České Budějovice 
  23. 5.    Slavnostní společenské odpoledne k 3. výročí projektu KC pro obě   nacismu 

a mezigenerační dialog, Praha
  31. 5.    Kavárna pro pamětníky na téma: Květnové událos   roku 1945 

ve vzpomínkách pamětníků 
  14. 6.    Přednáška na téma: Anglie očima české au pair 
  21. 6.    Slavnostní setkání k 2. výročí činnos   regionálního kontaktního centra 

České Budějovice
  26. 7.    Výlet do přírody spojený s posezením v oblíbené zahradní restauraci 

Malý jez 
  23. 8.   Kavárna pro pamětníky na téma: Refl exe srpnových událos   roku 1968 
  20. 9.    Cestopisná přednáška na téma: Jemen 2011 
  27. 9.    Kavárna pro pamětníky na téma: Služba mladých německých dobrovolníků 

ve prospěch obě   nacismu 
11. 10.  Oslava 90. narozenin bývalého nuceně nasazeného, pana Fran  ška Sovy
25. 10.   Kavárna pro pamětníky na téma: Myšlenkový odkaz 1. republiky 

pro současnost
  3. 11.   Komentovaná prohlídka Černínského paláce, významné architektonické 

památky a sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR 
  8. 11.    Přednáška na téma: Československá vojenská pomoc státu Izrael 

v roce 1948 a prezentace výstavy Israel – Důvěrné 
15. 11.   Setkání studentů Gymnázia Česká s pamětníkem 17. listopadu 1939, 

Ing. Karlem Hýbkem, vězněm KT Sachsenhausen
24. 11.    Účast na slavnostním setkání u příležitos   20. výročí Diecézní 

a Městské charity České Budějovice 
29. 11.    Cestopisná přednáška na téma: Namibie 
  6. 12.  Adventní setkání spojené se zpěvem vánočních koled a písní 

a ochutnávkou vánočního cukroví 

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ 
CENTRUM OLOMOUC

 Zahájilo činnost 23. 4. 2009.
 Pravidelná setkání (1–2x v měsíci) probíhala ve čtvrtek 
od 14 do 16 hodin v prostorách Klubu pro seniory, U Hradeb 2, 
Olomouc.
 Partnerem olomouckého Kontaktního centra je Magistrát 
města Olomouc, který nám poskytl klubové prostory včetně 
jejich vybavení k bezplatnému užívání.

Přehled projektových aktivit RKC Olomouc 
za období leden 2011 – prosinec 2011

  6. 1.  Novoroční setkání
11. 1. Slavnostní novoroční koncert pro obě   nacismu, Anežský klášter, Praha 1
24. 2.   Kavárna pro pamětníky na téma: 25. únor 1948 a jeho dopad na novodobé 

dějiny Československa
  3. 3.  Workshop pro účastníky 12. mezinárodní konference k problema  ce osob 

se zvláštními potřebami, Univerzita Palackého 
  4. 3.  Výstava Olomoucké baroko/ Výtvarná kultura let 1620–1780,  

Muzeum umění Olomouc
24. 3.  Purim – o významu nejveselejšího židovského svátku a zvycích vypráví 

paní Miriam Havelková
  7. 4.  Návštěva skleníků ve Smetanových sadech, komentovaná prohlídka 

s odborným výkladem 
21. 4. Velikonoční setkání s hudbou
  1. 5.  Celodenní poznávací výlet do vojenského výcvikového prostoru 

Města Libavá
  2. 5.  Pietní vzpomínkový akt k uctění památky obě   2. světové války,  

vojenský hřbitov Olomouc
  5. 5.  Pietní vzpomínkový akt u příležitos   66. výročí vypálení obce Javoříčko nacisty   
  8. 5. Oslavy Dne vítězství, Olomouc
19. 5.  Svatý Kopeček, společná návštěva významného poutního místa 

a architektonického klenotu
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 23. 5.  Slavnostní společenské odpoledne k 3. výročí projektu KC pro obě   nacismu 
a mezigenerační dialog Praha

   9. 6. Kavárna pro pamětníky, neformální posezení u kávy a čaje  
 16. 6.  Slavnostní společenské odpoledne k 2. výročí činnos    olomouckého RKC, 

Magistrát města Olomouc
 22. 6.  Výstava Pro tentokrát nesedat  – Sedací nábytek ze sbírek Muzea umění 

Olomouc
 13. 7.  Výstava Vic  mae Paschali lauedes – Velikonoční liturgie a výtvarné umění, 

Arcidiecézní muzeum, Olomouc
 21. 7. Kavárna pro pamětníky, tentokrát na letní téma
   3. 8. Výstava Josef Ignác Sadler, Arcidiecézní muzeum Olomouc
 18. 8. Hudební odpoledne s harmonikou a písničkou
   8. 9. Prohlídka ZOO na Svatém Kopečku, Olomouc
 22. 9.  Kavárna pro pamětníky na téma: Služba mladých německých dobrovolníků 

ve prospěch obě   nacismu v ČR
 29. 9.  Slavonín, komentovaná prohlídka fary, kostela a obnovené Křížové cesty 

a návštěva vojenské pevnos   v Nemilanech
  5. 10.  Dny židovské kultury Olomuc, Koncert v Divadle hudby, GLIK: 

JOŠKE FORT AVEK, Musiqe Klezmar de France
  6. 10. Kavárna pro pamětníky, diskuse na aktuální téma
27. 10.  Kavárna pro pamětníky na téma: Myšlenkový odkaz 1. republiky pro 

současnost
  3. 11.  Komentovaná prohlídka Černínského paláce, významné architektonické 

památky a sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha 1
10. 11.  Společenské setkání při příležitos   90. narozenin bývalého nuceně 

nasazeného, pana Fran  ška Jedličky  
24. 11.  Káva a umělecké kavárny nejen v Olomouci, odborná přednáška 

Ing. Jana Cetkovského, Umělecká kavárna Amadeus, Olomouc
15. 12. Adventní setkání v Café Betánie, Olomouc

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ 
CENTRUM OSTRAVA
 Zahájilo činnost 16. 6. 2009.
 Pravidelná setkání (1x v měsíci) probíhala ve středu 
od 14 do 16 hodin v prostorách charitního střediska Gabriel, 
Čujkovova 40 a, Ostrava –Zábřeh.
 Partnerem ostravského Kontaktního centra je Charita 
Ostrava, která nám poskytla prostory včetně jejich vybavení 
k bezplatnému užívání.

Přehled projektových aktivit RKC Ostrava za období 
leden 2011 – prosinec 2011

  13. 1.   Výstava fotografi í Zděnka Tmeje: Totaleinsatz – Totální nasazení, 
Fotogalerie Fiducia, Ostrava

  19. 1. Novoroční setkání 
  26. 1.   Veřejné setkání a beseda s přeživší holocaustu, Dr. Zuzanou Skácelovou, 

Radnice města Nový Jičín
  23. 2.  Kavárna pro pamětníky na téma: 25. únor 1948 a jeho dopad na novodobé 

dějiny Československa
  23. 3. Divadlo v terezínském ghe  ě – vypráví přeživší holocaustu, pan Luděk Eliáš 
  20. 4.  Velikonoční setkání s hudbou a písničkou
  18. 5.  Kavárna pro pamětníky na téma:  Květnové událos   roku 1945 

ve vzpomínkách pamětníků
  15. 6.  Slavnostní setkání při příležitos   2. výročí ostravského RKC 

pro obě   nacismu a mezigenerační dialog
  20. 7. Kavárna pro pamětníky, tentokrát na letní téma
  17. 8.  Kavárna pro pamětníky na téma: Refl exe srpnových událos   roku 1968 

ve vzpomínkách pamětníků
  21. 9.  Kavárna pro pamětníky na téma: Služba mladých německých dobrovolníků 

ve prospěch obě   nacismu v ČR 
  5. 10.  Kavárna pro pamětníky na téma: Myšlenkový odkaz 1. republiky 

pro současnost
23. 11. Kavárna pro pamětníky na téma: Od 17. listopadu 1939 k 17. listopadu 1989 
14. 12. Adventní setkání s hudbou a písničkou

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ 
CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM

 Stálou činnost zahájilo 12. 10. 2010, přičemž dvě akce 
pro veřejnost proběhly již na jaře roku 2010.
 Pravidelná setkání (1–2x v měsíci) probíhala v pondělí od 
14 do 16 hodin v klubových prostorách Římskokatolické farnosti 
– budově arciděkanství, Bílinská 110/3, Ústí nad Labem. 
 Partnerem ústeckého centra je Římskokatolická farnost – 
Arciděkanství Ústí nad Labem, které nám poskytlo prostory 
včetně jejich vybavení k bezplatnému užívání. 
Při realizaci projektu jsme rovněž spolupracovali 
s Collegiem Bohemicum, o. p. s.

Přehled projektových aktivit RKC Ústí nad Labem 
za období leden 2011 – prosinec 2011

 10. 1.  Novoroční setkání 
 14. 2.    Kavárna pro pamětníky na téma: 25. únor 1948 a jeho dopad 

na novodobé dějiny Československa
   7. 3.   Návštěva sbírkových skleníků Přírodovědné fakulty Univerzity J. E. Purkyně, 

Ús   nad Labem
 14. 3.  Jarní očistná kůra, odborná přednáška paní Venuše Studničkové  
 28. 3. Kavárna pro pamětníky na téma: Refl exe březnových událos   1938
 11. 4.    Přednáška Městské policie Ús   nad Labem na téma: 

Bezpečné chování seniorů  
 18. 4.   Oslava velikonočních svátků  
   9. 5.  Kavárna pro pamětníky na téma: Květnové událos   roku 1945 

ve vzpomínkách pamětníků
 16. 5.    Předváděcí a prodejní akce, odborná přednáška Ing. Marka Nováka, 

ředitele inspektorátu České obchodní inspekce   
 23. 5.    Slavnostní společenské odpoledne k 3. výročí projektu KC pro obě   nacismu 

a mezigenerační dialog, Praha
 13. 6.    Větruše – tradiční výletní místo, návštěva architektonické památky 

doplněná odborným výkladem 
 27. 6.   Kavárna pro pamětníky, neformální společenské setkání u kávy a čaje
 14. 7.    Komentovaná prohlídka Severočeského divadla opery a baletu, 

představení „Rusalka“
 25. 7.    Jeden z nás vypráví – vzpomíná bývalá nuceně nasazená, 

paní Jiřina Zahrádková
   8. 8.   Kavárna pro pamětníky, tentokrát na letní téma  
  22.8.  Kavárna pro pamětníky na téma: Refl exe srpnových událos   roku 1968 

ve vzpomínkách pamětníků
 19. 9.  Výstava orchidejí, skleníky Přírodovědné fakulty Univerzity J. E. Purkyně, 

Ús   nad Labem
  26. 9.  Návštěva Domova pro seniory v Době  cích, setkání s ženami ročník 1924
10. 10.   Kavárna pro pamětníky na téma: 28. říjen 1918 – vznik samostatného 

Československého státu
15. 10.   Severočeské divadlo opery a baletu Ús   nad Labem, 

představení Na tý louce zelený
14. 11.    Kavárna pro pamětníky, tentokrát v Domově pro seniory v Době  cích, 

Ús   nad Labem 
28. 11. Společenské setkání při příležitos   1. výročí činnos   RKC Ús   nad Labem
12. 12.    Adventní setkání spojené s výkladem Mgr. Miroslava Šimečky, 

pátera Arcidiecézní farnos  
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REGIOONNÁÁLLNNÍÍ KONTAAKKTTNNÍÍ
CENTTRRUUMM ÚSTÍ NNAADD LLAABBEEM

 Stálou činnost zahájá ililo 1212. 10. 2001010, , přpřpp ičemž dvdvě ě akakcece
pro veřejnost proběhly již na jařeře rokoku u 20200101010.
 Pravidelná setkání (1–2x v měsíci) probíhala v pondělí od 
14 do 16 hodin v klubových prostorách Římskokatolické farnosti 
– budově arciděkanství, Bílinská 110/3, Ústí nad Labem.
 Partnerem ústeckého centra je Římskokatolická farnost –
Arciděkanství Ústí nad Labem, , ktktereréé nánámm popo kskskytytlolo ppprororostststororyy 
včetně jejich vybavení k bbezezplplata nému užívááníní.
Při realizaci projektuu jjsmsme rovněžž sspopoluluprprpraacacovovali 
s Collegiem Bohemicum,m oo. pp. ss.

Přehled pprojjjekkktttooovvvýýýccchhh aaakkktttiiiviiittt RRRKKKCCC ÚÚÚssttíí nadd LLabbem 
za obdobíí lleeddeenn 222000111111 – pppprrrooosssiiinnneeeccc 222000111111

 10. 1.  Novovororročočočníníní ssetetkákáká íníní 
14.44. 2222..   Kavavárna pproro ppamětníky na téma: 25. únor 1948 a jjej hhhoho dddop dad 

nana novovododobbobééé dědědějijijinynyny ČČČeseseskokokoslslslovovovenenenskskskaaa
   7. 3.   Návštěvěvaa sbsbírírkových sklkleníkíkíků ůů PřPřPřírírírododovo ědědnéé fakulty Univerzitity y J.J. EE. PuPurkrkynyněě, 

Ús   nad LL babem
114. 3.  Jarní očistná kůrů a, odbdbdborororornánánáná ppppřeřeřeředndndnd ášáškakaka pppanananí íí VeVeV nunušeše SStutudnd ičkové  
2228.8. 333. KaKavávárnrna prpro pamětníky na téma: Refl exe břeřeznznovovýcýýchhh dududálálálososos  111939393888
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   9. 5.  Kavávárnrnnaaa prprprp oo papaměmětntníkíky na téma: Květnové událoss  rrrokokokuuu 19191945454545 

veveve vvzpzpommínínkákáchch ppamamětníků
1166. 5555..   Přeř dvádáděcěcíí a prodejní akce, odborná přeedndnášáškaka IIngng. MaMaMaMarkrkrkaaa NoNoNováávákakkaa,,,

řeřeředidd telele iinsnspepektktororátu České obchodní inspekkce  
 23. 5.   SSlalavnvnvnosoosostntntntní spppolečenskéé ododpopoleledndne k 3. výročí projektu KC pro obě   nacismu

a meziigeneneraraččnčníí í didialalogog, PrPrahahaa
 13. 6.    Větrušeše ––– tttrararadididičnčnčníí vývýletntní í mímíststo,o, nnávštěva architektonické památky
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 27. 6.   Kavárna pro paměmětntníkíkyy, nnefefefororormámámámálnlnlnííí spspsppololo ečečenenskskéé ses tkání u kávy a čaje
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  88. 8.   Kavárna ppro ppamětníkykyy,, tetentntokookrárátt nana letní témmaa  
  22.88. KKKavavárárnna pproro ppamamětětníníkyky na tétéma: ReR fl exe srpnových událos   roko u 196868

ve vvzppzpomomomínínkákákáchchch ppamamětt íníkůků
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pápápátetet ra Arcidiecézní farnos  

ků 

989

dnéé fafakukultltyy UnUnU ivivverer

y v Doběb  cích, setkání s ženam
éma: 228  říjen 1918 – sam

a bbaleletut
nýý
okokrárátt v v Domově pro senio

. ýýroččí činnos   RKC Ús  
a Šiimmečkčky,y,

119.9. 99..  Výstava orch
Ú nnadada LLababem

Dommovova pr
paaměmětntníky

ého sstátátu
adlo oper

loloucucee zez
tníníkyky, tte

nníí přpřii př
ppojjenené

ní faarno

etkání při příležitos   2. výr
bě   nacismu a mezigenerační dialo

várna pro pamětníky, tentokrát na let
Kavárna pro pamětníky na téma: Refl ex
ve vzpo
Kavár
ve pr

.  Kavá
pro s

. Kavá

. Adven

Purkyně, 

ččníkk
tné

travského RKC 

h událo

německ

az 1. re

1939 k

ove
nském ghe  ě – vy

ní s hudbou a
níky na té
ět ík



24

SHRNUTÍ 
Celková činnost Regionálních 
kontaktních center v roce 2011
Celkem jsme ve čtyřech  regionálních centrech uspořádali 
92 společenské, kulturní a vzdělávací akce, z toho čtyři setkání 
s pamětníkem byla určena středoškolským či vysokoškolským 
studentům a jejich pedagogům, resp. odborné a laické veřejnosti 
(viz tabulka č. 1 a tabulka č. 2).

Tabulka č. 1 – Počet setkání dle regionů

Region     Počet  
České Budějovice  24 
Olomouc 31 
Ostrava 14 
Ús   nad Labem 23
Celkem 92 

Tabulka č. 2 – Počet setkání dle cílové skupiny

Druh setkání Počet
Setkání studentů či veřejnos   s pamětníkem 4 
Kulturní, společenské a vzdělávací akce pro klienty 

– obě   nacismu, zájemce a hosty 88 

Celkem 92  

Celková návštěvnost v roce 2011 dosáhla 1 660 osob. 
Toto číslo zahrnuje jak návštěvníky center – přeživší oběti 
nacismu a jejich blízké či pozůstalé, tak studenty, pedagogy, 
zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, zástupce médií a hosty 
(viz tabulky č. 3 a č. 4). 

Návštěvníci Regionálních kontaktních center se rovněž 
zúčastnili vybraných aktivit pořádaných naší společností 
v Praze, zejména novoročního slavnostního koncertu pro oběti 
nacismu, dále slavnostního setkání u příležitosti třetího výročí 
existence projektu Kontaktních center a komentované prohlídky 
Černínského paláce v Praze, spojené s vycházkou po pražských 
pamětihodnostech.

Navzdory faktu, že vzhledem k vysokému věku přeživších 
obětí nacismu klesá jejich celkový počet, návštěvnost našich 
center v regionech neklesá, ale naopak stoupá. Je tomu tak 
proto, že do těchto center nacházejí cestu noví zájemci z řad 
přeživších a jejich blízkých, stejně jako zájemci o problematiku 
nacionálního socialismu, resp. období druhé světové války, 
a to zejména z řad středoškolských studentů.

Tabulka č. 3 – Návštěvnost dle regionů

Region     Počet  
České Budějovice 698         
Olomouc 405 
Ostrava 305 
Ús   nad Labem 252
Celkem 1 660 

Tabulka č. 4 – Návštěvnost dle cílové skupiny

Zájemci o služby center Počet
Studen   a pedagogové 165 
Klien   – obě   nacismu, zájemci a hosté 1 495 
Celkem 1 660 
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DOBROVOLNÍCI 
POMÁHAJÍ OBĚTEM 
NACISMU
Dobrovolnický projekt od jeho zahájení 
v letech 2005–2006 významně podporuje německá 
nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost 
(Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), 
německé sdružení Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste (ASF) a jeho zastoupení v ČR, 
Servitus, o.s.

První lokalitou, kde dobrovolníci poskytovali pomoc a podporu 
obětem nacismu, byla Morava. Po prvotních zkušenostech byla 
služba postupně rozšířena na další lokality ČR. Dobrovolníci 
dnes nabízejí své služby obětem nacismu v Praze, Českých 
Budějovicích, Olomouci/Prostějově, Ústí nad Labem a Ostravě.

Cílová skupina

Služby dobrovolníků Živé paměti jsou nabízeny všem, 
kteří v letech 2000 až 2006 obdrželi prostřednictvím Česko-
německého fondu budoucnosti humanitární platbu z titulu 
nucených a otrockých prací vykonávaných během druhé 
světové války a žijí ve vyjmenovaných regionech ČR.
Jelikož je projekt též zaměřen na bourání barier mezi generacemi 
a mezigenerační dialog, je třeba do cílové skupiny zahrnout 
i samotné mladé dobrovolníky.

Cíl projektu

Cílem projektu je přispívat ke zlepšení kvality života 
přeživších obětí nacismu.

Spolupráce s dobrovolníky

Vedení, péče o dobrovolníky a jejich pedagogický doprovod 
probíhá dle charty Evropské dobrovolné služby a zásad, 
které byly vytvořeny v součinnosti s organizací ASF, jež má 
více než 50ti leté zkušenosti s prací s dobrovolníky. Jádrem 
těchto zásad je rozvoj osobnosti dobrovolníků pomocí aktivit 
v oblasti neformálního a informálního vzdělávání, jako jsou 
např. workshopy s politickým, inkluzivním a lidsko právním 
zaměřením. Při tvorbě vzdělávacího a služebního plánu 
vycházíme z potřeb dobrovolníků, pokud možno zohledňujeme 
jejich nápady a iniciativy a snažíme se jim poskytovat příležitosti 
k získání nových, pozitivních pracovních a životních zkušeností. 
Naším cílem je vést dobrovolníky k poznání jejich silných stránek, 
vytvářet jim prostor pro vyzkoušení nových zkušeností v praxi 
a v neposlední řadě je podporovat v jejich osobních plánech.

Doobbrroovolnický projekt ooddd jjjeeehhhooo zahhájenníí 
vv lleetteecchh 22000055––222000000666  vvvvýýýýzzzznnnnaaaammmmnnnněěěě pppoooddddpppooorruuje německá
nadace Připomínkkaa,, ooddppoovvvěěědddnnnooosssttt aaaa  bbbbuuuuddddoooouuucccnnnooossstttt 
(Stiftung Erinnerunng, VVeerrraaannnttwwoorrttuunngg uunndd ZZukunft),
nnnněěěěěěmmmeeeccckkkkééééé ssddddružžženíííí AAAAAkkkkkttttiiiiioonn SSSSSSüüüühhhhhhnnnneeeezzzzeeeeiiiiiiccchhhhhheeennn 
Friedennssddiieennssttee ((((AAASSSFF) a jeho zastoupení vv ČČČRR, 
SSeerrvviittuuss,,, ooo.sss.

První lokalitou, kde dobrovolnnícícii poposkskytytovovalli i popopomomomoccc c aa a popopoodpddpd oru
obobětětemem nacismu, byla Morava. PPoo prprvotnícccchh h h zkzkzkušušenenoostech byla 
služba postupně rozšířenna a nana ddalalšíší ll kokok lalaliitityy y ČRČRČR.. DDoDobbrovolníci 
dndneses nabízejí své službyy oběteem nanaciicismsms uu vv v PrPrazaze,e, Českých 
BuBuděděějojojovivivicícícíchchch,,, OlOlOlOlomomo ouou icici/P/P/Prostějjově, ÚÚstí nad Labem a OsOsstrtravaa ěě.ě.ě.
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ktkteřeří í v v leletetechch 22000 0 až 2006 obdrželi prostřednictvím Česko-
němeme kckckéhéhéhooo fofofonddndnduu bbubudodod ucucnonoststii huhumaanitární platbu z titulu 
nunucenýnýchch aa ootrtrocockýkýchc  pracíííí vvvvykykyky oononávávananýcých h běb hem druhé 
svsvěětětovovééé é vááváválklklklkyy y y aa a žižižižijíjíjíjí ve vyjmj enovaných regionech ČR.
JJeliikok ž je projekt též zaměřen na bourání barier mezi generacemi
a a memeziz generační dialog, je třeba do cílové skupiny zahrnout 
i samotné mladé dobrovolníky.
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ktktktereeréé byylyy vytvořeenyny vv ssouo činnosti s organizací ASF, jež má
ívívícece n žež 5500ti leté zkušenosti s prací s dobrovolníky. Jádrem

tětětě hchchttoto zzáás dadad jjjee rozvzvz joj osobnbnosostiti dobrovolníků pomocí aktivit
v oboblalaststi i neefoformrmálálníníhoho a informálního vzvzdědělávání, jako jsou 
nanaapřpřp . rkrkrkshshopopyy oolilitickkýmýý ,, ininklkluzuzivivnínímm a lidsko právním
za ěměřeř ím. PPřiři ttv ěě vzdělávacího a služebního plánu 
vyvychcházázímíme e zz popotř obrovolníků, pokud možno zohledňujeme 
jjejijichh nnápápadady y a inn iativyy a snažíme se jim poskytovat příležitosti 
kkk zízízískskskánánní í í nonovývých, zitivnící h h prpracacovovníníchc  a životních zkušeností.
Naším cíleem m jeje vvé oobrbrovo olníníkyky kk ppoznání jejich silných stránek,
vyvytvtvářářřetetet jjjimiim prostor pproro vvyzyzkokoušušenení í nových zkušeností v praxi 
a v v nenepoo lslslededníní řřaa ee ppododporovat v j jich oososobních plánech.

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 v projektech sloužících přímo přeživším obětem 
nacismu a uchování jejich vzpomínkového dědictví. Projekt 
dává příležitost k předávání životních zkušeností mezi seniory 
a mladými lidmi na zcela osobní rovině. Tím se stává velkým 
přínosem jak pro mladé dobrovolníky, tak pro seniory. 
Smyslem pomoci našich dobrovolníků je umožnit vznik 
přátelských vztahů napříč generacemi a kulturními odlišnostmi. 
Dochází tak k vzájemnému naslouchání a docenění osudů 
posledních žijících svědků nacistického pronásledování.

Činnost německých dobrovolníků 
v roce 2011

I v roce 2011 se naši dobrovolníci věnovali klientům 
jak v jejich domácím prostředí, tak v rámci kontaktních center.
Každý dobrovolník měl  15–20 stálých klientů, 
které navštěvoval jednou za týden/14 dnů.

K domácí podpoře klientů patří:

 výpomoc v domácnosti, nákupy, pochůzky
 doprovod k lékaři, na úřad
  pomoc na zahradě
  společná návštěva kulturních a společenských akcí
 diskuse nad knihou
 společné aktivity (vaření, konverzace a pod.)
 specifi cká pomoc s ohledem na potřeby klienta

Podle časových možností se dobrovolníci zapojují do 
vzdělávacích a společenských aktivit Kontaktních center. 
S příchodem nových dobrovolníků v září 2011 byl program 
Kontaktního centra Praha obohacen o francouzskou a anglickou 
konverzaci. V regionech se dobrovolníci zhruba dvakrát měsíčně 
účastní aktivit regionálních center a svou přítomností a pomocí 
podporují jejich program. Z fi nančních důvodů nenastoupil 
v září 2011 do Ústí nad Labem žádný dobrovolník.

Pro další vývoj Kontaktního centra v Praze bylo důležité 
opětovné získání akreditace Evropské dobrovolné služby 
na základě úspěšného absolvování tříletého cyklu 
v letech 2009–2011. Díky tomu je Živá paměť, o. p. s. 
i nadále způsobilým žadatelem o fi nanční podporu 
v programu Mládež v akci.
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Verena Hesse s klientem z Olomouce

DOBROVOLNÍCI SE SVÝMI KLIENTY

Ludwig Domrös s klientkou z Českých Budějovic

Benjamin Seidel s klientkou z Ostravy

Berit Hansen s klientkou z Ús   nad Labem
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SPECIFICKÉ 
PORADENSTVÍ 
STAROBNÍ ČI POZŮSTALOSTNÍ DŮCHODY 
ZA PRÁCI V NACISTICKÝCH GHETTECH 

I v roce 2011 pokračovala naše společnost v poskytování 
specifi ckého poradenství osobám žádajícím starobní či 
pozůstalostní důchod z Německa za práci v nacistických 
ghettech v období druhé světové války. Tento 
projekt fi nančně podpořily Nadační fond obětem 
holocaustu, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 
Nadace Charty 77 a Magistrát hlavního města Prahy, 
jimž tímto děkujeme.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které byly v období druhé světové 
války internovány z rasových důvodů v ghettech zřízených 
nacisty v tehdejší Německé říši, na územích do ní začleněných 
nebo Německem okupovaných, přičmž v těchto ghettech 
pracovaly, dnes jsou v seniorském věku a žádají o starobní 
důchod, a dále žadatelé o pozůstalostní důchod po těchto 
osobách (vdovy a vdovci).

Cíl projektu

Cílem specifi ckého poradenství je dosažení pozitivního vyřešení 
oprávněných žádostí o starobní či pozůstalostní důchod za práci 
v nacistických ghettech, tzv. Ghettorente (dle ZRBG — Zákona 
o platbě důchodů za práci v ghettu), a žádostí o Uznávací dávku 
za práci v nacistických ghettech, tzv. Anerkennungsleistung.

Činnost v roce 2011

V průběhu roku 2011 bylo s klienty uskutečněno 1 556 
intervencí, z toho 1 240 právních. Vysoký počet právních 
intervencí, které byly poskytnuty právníkem Martinem Thielem, 
je reakcí na změnu podmínek ve vyplácení tzv. Ghettorente 
a tzv. Anerkennungsleistung. Změna spočívá v tom, že od 
července 2011 je možný souběh obou těchto výplat. Vzhledem 
k náročnosti celého procesu vyřízení žádosti nás mnozí klienti 
kontaktovali opakovaně. Kromě konzultací uskutečněných 
s klienty proběhlo také 267 intervencí s institucemi, s nimiž 
bylo nutné jednat v zájmu žadatelů za účelem uznání jejich 
oprávněných nároků. 

Poradenství bylo poskytováno celorepublikově, proto byl 
nejčetnějším kontaktem s klienty kontakt telefonický. Ostatní 
intervence se uskutečňovaly formou osobní návštěvy v naší 
kanceláři či u klientů doma, pokud to vyžadovala situace, např. 
zdravotní stav klienta. Kontakt písemnou formou byl méně 
častý. Přehled jednotlivých druhů intervencí ukazuje tabulka 
a graf č. 1.
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specifi ckého porraaddeennssttvvíí oosssooobbbááámmm žžžžááááddddaaajjjjíííícccíííímmm ssstttaarrobbbnííí čččiii 
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hhhooolllooocccaaauuusstttuuu, MMMMiiiinnnniisstteerrssttvvoo práce a sociálníchh věěccíí ČČČČRRRR,,
NNNaaaddddaaaccceee CCCChharty 77 a Magistrátt hhllaavvnnííhhoo mměěssttaa Prraaahhhyyyy, 
jjiimmžž ttíímmto děkujeme.
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v nana icicisttsticicickýkýkýchhchch ggghhehettttttececechh,, ttzvzv. GhGhetettotorente (d( le ZRBG — Zákona 
oo plplatatběbě ddůcůchohodůdů zza práci v v v v ghghghg eetettutu),), aa žžádádosostí o Uznávací dávku 
zaza pp árárácicici vvvv nnnacacaca isisistitititi kkckckýýcý hhh hghettttech, tzv. Anerkennungsleistung.

ČČiinnnnoosstt vv rrocce 2011

V průběhu roku 2011 bylo s klienty uskutečněno 1 556 
iinintetetervrvenencící, zz totohoho 11 240 pprávních. Vysoký počet právních
inteervrvenencící, ktkktere éé bybylyly poskytnututyy prprávníkem Martinem Thielem, 
je reakck í na zzměměnununu ppododmímínen k ve vypláácecenín  tzv. Ghettorente 
a tzv. Anerkennungngslsleiieists unng.g. ZZměna sspočíčívvá v tom, že od
čečervrvvenenencecece 222010101111 jjeje mmožožožnýný ssououběběhh obobouou ttěcěchthto výplat. Vzhledem 
kk k nánároročnčnososti celého o prprococesesuu vyvyřířízezení žádosti nás mnozí klienti 
kok ntaktovalili opaakokovavaněně. Kromě konzultací uskutečněných
ss klklieientnty y prproboběhěhlolo ttaké 267 intervencí s institucemi, s nimiž
bylo nutné jednat v zájmu žadatelů za účelem uznání jejich 
opopráárávnněněnýcýchh nánárorokůků.

PoP radenství byylo pposkyytováno cele orepublikově, proto byl 
nenenejčjčjč tetetněněn jšjšímím kkonntaktem s k kontakt telefonický. Ostatní
inntetervrvenencece sse uutetečňčňovvalaly formou osobnní í nán vštěvy v naší 
kakakancncncelelářářářiii čiči u klientůtů ddomoma,a, ppokokudud tto vyžadovala situace, např. 
zdzdraravovotntn av kkliliene ta. Kontakt písemnou formou byl méně 
čačaststý.ý. PPř ed jjednotlivých druhů intervencí ukazuje tabulka 
a grg faf čč

Tabulka č. 1 – Přehled jednotlivých druhů intervencí s klienty 
v roce 2011

Druh intervence Počet
Telefonická 1 212
Osobní (v kanceláři či doma u klienta) 312
Písemná (poštou) 32
Celkem 1 556

Graf č. 1 — Počet jednotlivých druhů intervencí v roce 2011

Konkrétní formy pomoci 
poskytované klientům

 Vyplňování různých druhů žádostí a formulářů v německém, 
českém nebo anglickém jazyce, vytvoření a přiložení kopií 
potřebných osobních dokumentů.
 Podpora při jednání s příslušnými německými i českými 
úřady a institucemi: Deutsche Rentenversicherung Bayern 
Süd v Landshutu, Deutsche Rentenvesicherung v Berlině; 
Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 
v Bonnu; Deutshe Post AG – Renten Service; právnická kancelář 
RAe Görnandt Heinz Thiel v Düsseldorfu, Česká správa 
sociálního zabezpečení, banky a organizace zastupující žadatele, 
zejména Židovské obce v ČR.
 Překlad korespondence.
 Urgence nevyřízených žádosti.
 Objasňování důchodových výměrů.
 Právní poradenství ohledně uznávání náhradních dob 
pojištění, nároků na platbu tzv. Anerkennungsleistung, 
sepisování odvolání proti nepřiznání důchodu 
nebo proti přiznané výši důchodu a pod.
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ZMIZELÍ ROMOVÉ 
A ROMOVÉ DNES
Cílová skupina

Žáci druhého stupně základních škol a studenti 
středních škol v ČR včetně jejich pedagogů.

Cíle projektu

Zprostředkování setkání mládeže s pamětníkem 
romského holocaustu a připomenutí tragického 
osudu českých, moravských a slovenských Romů za 
druhé světové války. Jedním z dalších cílů projektu 
je poukazování na nutnost uvědomit si příčiny 
tzv. romské „odlišnosti“. Tímto způsobem chceme 
přispět k prevenci xenofobních nálad, které jsou 
zejména mezi mládeží na vzestupu.

Průběh projektu

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2011 s námi 
spolupracovala přeživší romského holocaustu, paní 
Emílie Machálková, která v doprovodu pracovníků 
Živé paměti a Muzea romské kultury v Brně 
navštěvovala školy a seznamovala žáky a studenty 
s válečným osudem svým i celé své rodiny.

Během každého setkání na školách bylo využito 
multimediálního výukového materiálu na CD-
ROM a powerpointové prezentace přednášky 
Zmizelí Romové a Romové dnes, jež se osvědčila již 
v roce 2010. Výukový materiál obdržela bezplatně 
každá škola, která se projektu zúčastnila. Pro snadnější 
dostupnost přednášky byla tato umístěna rovněž 
na internetovou stránku www.kapura.cz.

I v roce 2011 jsme monitorovali názory mladých 
lidí a učitelů na náš projekt a na romskou tematiku 
a rasismus v České republice.

Výsledky dosažené v roce 2011 

Během roku 2011 se nám podařilo uskutečnit 
13 setkání na českých a moravských školách s celkovou 
účastí 756 osob, z toho 726 žáků a studentů 
a 30 pedagogů.

Po celou dobu trvání projektu jsme se snažili 
motivovat cílovou skupinu k aktivnímu přístupu 
k dané problematice. V této souvislosti ve školních 
letech 2010/2011 a 2011/2012 probíhala na stránkách 
www.kapura.cz vědomostní žákovská soutěž na 
téma „Co Tě zaujalo při setkání s pamětnicí romského 
holocaustu na přednášce o dějinách Romů?“ 
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V průběhu trvání soutěže měli žáci a studenti možnost 
vyjadřovat své názory k vyhlášenému tématu. Soutěž, jíž se 
zúčastnili žáci a studenti třinácti škol zapojených do projektu, 
byla podpořena věcným darem, digitálním fotoaparátem 
věnovaným společností Olympus Czech Group, s.r.o. 
Výhru v soutěži v roce 2011 získala studentka 
z Gymnázia Františka Živného v Bohumíně.

Projekt Zmizelí Romové a Romové dnes podpořilo v roce 2011 
fi nančním grantem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR a věcným darem společnost Olympus Czech Group, s.r.o.

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

Ukázky z dotazníků

Dotaz: Přišla Ti přednáška zajímavá? Proč? 
 Ano, a moc, protože jsem se dozvěděl co se tady dělo a získal 
si jiný pohled. Bylo mi paní moc líto. (17 let)
 Ano, velice! Nikdy jsem skoro nic nevěděla o Romech, jen ty 
špatné pověsti. A tato přednáška mě přesvědčila, že to o všech 
Romech pravda není. (13 let).
 Ano, přišla, protože co se stalo se na to se nedá zapomenout. 
A musí se to pořád připomínat. (16 let)
 Ano, protože se o vyhlazování Rómů se moc nemluví a není 
tak známé jako o židovský holocaust. (16 let)
 Ano, přišla, protože ji vyprávěla žena, která tohle vše zažila 
a přesně věděla o čem mluví. (17 let)

 Určitě byla velice zajímavá. Proč? Protože poslouchat to, 
co bylo dřív, navíc takové nepříjemné věci je velmi zarážející. 
Hlavně na zamyšlení a uvědomění, že máme být rádi, za to co 
všechno nyní máme. (16 let)

Dotaz: Mohou se dle Tvého názoru události 
druhé světové války — hromadné vyvražďování 
osob jiní národnosti, barvy pleti, jiného náboženství 
v současné Evropě opakovat? 
 Ne, protože už jsme poučeni z dějin, že rasismus není správné 
východisko, a že vraždění lidí jen pro jinou rasu nebo barvu 
pleti nesmyslné. (17let) 
 Ne, existuje mnoho společenství a organizací, které věřím, 
že tomu zabrání. (18 let)
 Ne, lidé jsou již poučeni z minulosti. (16 let)
 Ano, protože lidé s tímto myšlením jsou mezi námi stále. 
(15 let)
 Ano, protože existují různé extrémistické strany. (16 let)
 Ano, když vidím mladé nacisty atd., kteří o tom nic nevědí, 
a přesto se k tomu hlásí. (18 let)

ČESKO-NĚMECKÉ 
EXPERTNÍ SETKÁNÍ
Ve dnech 14. – 16. září 2011 se v Praze konalo česko-
-německé expertní setkání k tématu Rozhovory 
s pamětníky — využití rozhovorů s oběťmi nacistického 
režimu v historickém vzdělávání. Vzdělávací koncepce, 
diskuse a perspektivy v Česku a Německu.

Expertní setkání iniciovala a fi nančně podpořila německá 
nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung 
Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ), která 
v roce 2010 uspořádala k obdobnému tématu polsko-německý 
seminář a izraelsko-německé pracovní setkání. Partnerem EVZ 
pro uspořádání česko-německého expertního setkání se stala 
Živá paměť, o. p. s.

V České republice stejně jako v Německu existují rozsáhlé sbírky 
s video a audionahrávkami rozhovorů s oběťmi nacistického 
režimu, které nám zprostředkovávají osobní vzpomínky 
přímých svědků druhé světové války. Tyto prameny budou 
mít nesmírnou hodnotu zejména poté, kdy generace přímých 
svědků válečných událostí odejde a my se budeme muset 
spoléhat pouze na písemné či audiovizuální záznamy.

EVZ ve spolupráci s Živou pamětí pozvala experty z obou 
zemí, kteří pracují v oblastech vzdělávání a orální historie, ke 
společnému třídennímu setkání, jehož cílem byla výměna 
zkušeností s využitím nahraných rozhovorů a představení 
různých koncepcí pedagogické práce s rozhovory. Pozvání 
přijali také učitelé dějepisu, kteří se zabývají zprostředkováním 
dějin nacismu mladé generaci a kteří při své práci využívají 
rozhovorů s pamětníky. Díky jejich praktickým zkušenostem 
byla diskuse obohacena o aspekt vzdělávání na školách.

Expertní setkání zahájili Martin Bock, vedoucí týmu 
„Diskuse o historii“ v EVZ, a Martin Hořák, předseda správní 
rady Živé paměti. Odbornou část setkání uvedl svou přednáškou 
o významu a vlivu orální historie v Německu ve 20. století Alexander 
von Plato, zakládající ředitel Institutu dějin a biografi e na 
Dálkové univerzitě v Hagenu. Jeho český protějšek Oldřich 
Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 
se věnoval vývoji orální historie v bývalém Československu 
a České republice.
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Setkání pokračovalo příspěvky jednotlivých účastníků 
k tématu „Digitální archivy/online archivy s videonahrávkami 
rozhovorů s oběťmi nacistického režimu”. V této sekci se 
svými příspěvky vystoupili Martin Šmok z USC Shoah 
Foundation for Visual History and Education, Praha, Dorothee 
Wein a Cord Pagenstecher z Centra pro digitální systémy 
na Svobodné univerzitě v Berlíně.

Druhý den pokračoval blokem příspěvků k tématu 
„Videorozhovory s oběťmi nacistického režimu v muzeálním 
kontextu – prezentace na výstavách a koncepce pro vzdělávací 
práci”. V této sekci se svými referáty vystoupili Pavla Neuner 
a Julie Jenšovská z Židovského muzea v Praze, Barbara Köster 
z Památníku zavražděným Židům Evropy v Berlíně, Jana 
Horáková a Kamila Poláková ze Slezského zemského muzea 
Opava – Památníku 2. světové války v Hrabyni a Jan Špringl 
ze vzdělávacího oddělení Památníku Terezín. Odpolední 
referát Julie Svatoňové z Muzea romské kultury v Brně se týkal 
zdejšího pedagogického využití rozhovorů s oběťmi romského 
holocaustu. Odpolední setkání završil Martin Hořák z Živé 
paměti představením výukového DVD materiálu „Učení se 
z historie”.

Třetí den expertního setkání byl věnován tématu 
„Rozhovory s oběťmi komunistického režimu bývalého 
Československa”.V tomto bloku své příspěvky prezentovali 
Mikuláš Kroupa z Post Bellum, který představil projekt „My 
jsme to nevzdali aneb Příběhy 20. století do škol”, Jaroslav 
Pinkas z Ústavu pro studium totalitních režimů se zabýval 
„Recepcí rodinné paměti v pedagogické praxi”, Josef Märc 
z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se zamýšlel nad 
využitím osobních návštěv pamětníků na besedách se studenty. 
Kateřina Saparová z Člověka v tísni pak prezentovala projekt 
„Příběhy bezpráví – z místa, kde žijeme”.

Expertní setkání, jež po celé tři dny moderoval a diskuse 
k jednotlivým příspěvkům fundovaně doplňoval publicista 
Petr Brod, hodnotili všichni zúčastnění jako velice přínosné, 
zajímavé a obohacující jak pro experty z českých institucí, 
tak pro odborníky z Německa, kteří se mohli seznámit 
s českými specifi ky v oboru historického vzdělávání.
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ZPRÁVA 
NEZÁVISLÉHO 

AUDITORA

ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem dárcům a příznivcům 
za laskavou podporu a spolupráci.

DOTACE A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Česká národní agentura Mládež

Česká rada pro obě   nacismu, nadační fond 
Nadace Připomínka, odpovědnost, a budoucnost 

   (S   ung Erinnerung, Verantwortung und Zukun  )
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Nadace Charty 77

Nadační fond obětem holocaustu
Renovabis, o.s.

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

Airwaynet, a. s.

PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Agentura domácí péče JAS, Židovská obec Brno

Ak  on Sühnezeichen Friedensdienste
Barevný dě  , o.s.

Collegium Bohemicum, o. p. s.
Česká alzheimerovská společnost

Diecézní charita České Budějovice
Dokumenta  onszentrum Prora

Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinscha   Bayern, e. V.
Evropský ins  tut odkazu šoa, o. p. s.

Goethe Ins  tut Praha
Gymnázium Česká, České Budějovice

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava
Charita Ostrava

Jednota Orel České Budějovice
Městská knihovna v Praze

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Muzeum romské kultury v Brně

Nadace Brücke/Most (Brücke/Most S   ung)
Nadace Heinricha Bölla se sídlem v Saarbrückenu

Národní galerie v Praze
Národní rada osob se zdravotním pos  žením ČR

Památník Flossenbürg
Pant, o. s.

Pražská informační služba
Pražský literární dům autorů německého jazyka

Římskokatolická farnost – Arciděkanství Ús   nad Labem
Sdružení obě   nacismu Karlovarského kraje, o. s.

Servitus, o. s.
Slezské zemské muzeum Opava – Památník 2. světové války Hrabyně

Statutární město Olomouc
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Velvyslanectví ČR v Berlíně
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR 

Výbor dobré vůle — Nadace Olgy Havlové
Via e. V.– Verein für interna  onalen und interkulturellen

Židovské obce v ČR
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