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I když se za uplynulých deset let 
mnohé změnilo — nastal například 
téměř boom tzv. orální historie, jíž se 
Živá paměť v České republice začala 
věnovat jako jedna z prvních neziskových 
organizací –, je uvedený důvod dodnes 
platný a aktuální. Rozsah činností 
Živé paměti je v rámci České republiky 
stále ojedinělý: od sociálních služeb 
pro přeživší (viz naše Kontaktní centra 
a Poradna pro oběti nacismu), přes 
edukativní a přednáškovou činnost 
pro různé cílové skupiny (především 
žáky základních a středních škol, ale 
v posledním roce například i příslušníky 
policie), zapojení dobrovolníků (z České 
republiky, Německa a nejnověji 
i z Polska), až po badatelské a vědecko-
popularizační projekty (například 
nedávné spoluautorství dokumentárního 
filmu o událostech listopadu 1939). 

Jinou stránkou této komplexnosti 
je, že Živá paměť poskytuje 
služby široké škále obětí — včetně 
bývalých nuceně nasazených, jejichž 
osudy dlouho zůstávaly na okraji 
zájmu historiků i veřejnosti.
Jak se nám tento ambiciózní program 

— který v některých aspektech, jak by 
jistě stálo za hlubší úvahu, doplňuje či 
zastupuje roli státních orgánů — dařilo 
plnit v jednom konkrétním roce, přibližují 
následující stránky. Na tomto místě 
bych chtěl již pouze poděkovat všem 
adresátům našich služeb, sympatizantům, 
podporovatelům a sponzorům, stejně 
jako týmu zaměstnanců. A dodávám:

Ad multos annos!

Martin Hořák
za zakladatele a správní radu Živé paměti

ÚVODNÍ SLOVO V roce 2013 uplynulo deset let od založení 
Živé paměti. Dovolte mi proto, abych 
v tomto úvodním slovu krátce připomněl 
důvody a motivy, které vedly v závěru 
roku 2003 ke vzniku této společnosti.
V době, kdy probíhal mezinárodní 
projekt výplat finančních dávek 
nuceně nasazeným a obětem jiné 
nacistické perzekuce, často zaznívalo 
v médiích či z úst politických 
představitelů, že péče a zájem 
o svědky nacistického bezpráví nesmí 
ustat s posledními splátkami „odškodnění“. 

Zatímco například v Polsku a konečně 
také v Německu a Rakousku tuto výzvu 
posléze vyslyšely státem založené nadace, 
v České republice vznikl poněkud odlišný 
institucionální model. Iniciativa k rozvíjení 
projektů daného typu zde vychází 
především z oblasti občanské společnosti, 
zatímco státní či mezistátní organizace, 
jako je Česko-německý fond budoucnosti, 
spíše financují jednotlivé projekty. Jednou 
z hlavních pohnutek pro založení obecně 
prospěšné společnosti Živé paměti byla 
tedy snaha pokračovat v tom, k čemu 
položil základ projekt „odškodnění“ — 
v komplexní péči o oběti nacistického 
pronásledování 
a jejich odkaz.
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Naši pracovníci

SOCIÁLNÍ ČINNOST
Poradna pro oběti nacismu
PhDr. Dana Pokorná,  
vedoucí Poradny do 31. 1. 2013
Bc. Lucie Šancová, vedoucí poradny od 1. 2. 2013
Mgr. Lucie Ehrenbergerová, sociální pracovnice

Kontaktní centra pro oběti nacismu 
a mezigenerační dialog v ČR
Mgr. Viola Jakschová,  
koordinátorka Kontaktního 
centra pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog Praha
Jarmila Pláteníková, asistentka koordinátorky 
Kontaktního centra pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog Praha
PhDr. Darina Sedláčková,  
koordinátorka Regionálních kontaktních center 
pro oběti nacismu a mezigenerační dialog
Lada Šipková,  
asistentka koordinátorky Regionálních kontaktních 
center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog
Kamila Trnková,  
asistentka v Regionálním kontaktním 
centru pro oběti nacismu a mezigenerační 
dialog České Budějovice
Zuzana Hochová,  
dobrovolnice v Regionálním kontaktním 
centru pro oběti nacismu a mezigenerační 
dialog České Budějovice
Miluška Ottová,  
asistentka v Regionálním kontaktním centru  
pro oběti nacismu a mezigenerační dialog Olomouc
Jarmila Pláteníková,  
asistentka v Regionálním kontaktním 
centru pro oběti nacismu a mezigenerační 
dialog Ústí nad Labem

Dobrovolníci pomáhají  
obětem nacismu 
Mgr. Meret Brandner,  
koordinátorka dobrovolníků
Dobrovolníci:
Constanze Fetting 15. 9. 2012 — 31. 8. 2013 
Anton Schneider 15. 9. 2012 — 31. 8. 2013
Jakob Junghans 15. 9. 2012 — 31. 8. 2013 
Rona Petersen 15. 9. 2012 — 31. 8. 2013 
Clara Le Guellec 15. 9. 2012 — 31. 8. 2013 
Antonia Kruse 15. 9. 2012 — 31. 8. 2013 
Marlen Torheiden 15. 9. 2012 — 31. 8. 2013
Charlotte Elise van der Berg od 15. 9. 2013
Lennard Gottmann od 15. 9. 2013
Pia Lüken od 15. 9. 2013
Sarah Kiesgen od 15. 9. 2013
Franziska Melissa Keller  od 15. 9. 2013
Stella Schrey od 15. 9. 2013

Speciální sociální péče  
o přeživší oběti nacismu v ČR
Mgr. Alena Větrovcová,  
koordinátorka projetu
Mgr. Jiří Opluštil,  
sociální pracovník
PhDr. Darina Sedláčková,  
odborná supervize projektu

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ  
ČINNOST
Zmizelí Romové a Romové dnes,  
vzdělávací program pro školy
Mgr. Pavel Voves,  
koordinátor projektu

Lidé?!  
Vzdělávací program pro Policii ČR  
o různých formách diskriminace  
Romů a Sintů
Mgr. Pavel Voves,  
koordinátor projektu do 30. 6. 2013
Mgr. Robert Křístek,  
asistent koordinátora projektu do 30. 6. 2013

Evropský projekt pro seniory — 
Grundtvig: Aktivní senioři bez hranic
Mgr. Viola Jakschová
koordinátorka projektu

Dokumentární film s pamětníky  
17. listopadu 1939.  
Zvláštní akce Studenti.
Mgr. Pavel Voves, PhDr. Vít Fojtek, Ph.D.
koordinace a odborná spolupráce

Výstava Totálně nasazeni  
na Obersalzbergu
Mgr. Šárka Jarská, Ph.D.
koordinace a odborná spolupráce 

Výstava Gröditz pod hákovým křížem
Mgr. Šárka Jarská, Ph.D.
koordinace a odborná spolupráce 

Výstava Riesa pod hákovým křížem
Mgr. Šárka Jarská, Ph.D.
koordinace a odborná spolupráce

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
O SPOLEČNOSTI

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

POSLÁNÍM SPOLEČNOSTI 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 
nacistického 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 
Website: www.zivapamet.cz 
 Bankovní spojení: 
Fio banka, a.s. V Celnici 1028/10, 117 21, Praha 1
Běžný účet: 2500530330 / 2010
IBAN: CZ4720100000002500530330
Euro účet: 2100530331 / 2010
IBAN: CZ3820100000002100530331

ZAKLADATELÉ

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

SPRÁVNÍ RADA

Mgr. Martin Hořák,  
předseda do 1. 10. 2013
Mgr. Martin Hořák,  
člen od 2. 10. 2013
PhDr. Darina Sedláčková, 
místopředsedkyně do 1. 10. 2013
PhDr. Darina Sedláčková, 
předsedkyně od 2. 10. 2013
PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D., 
člen do 1. 10. 2013
PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D., 
místopředseda od 2. 10. 2013

DOZORČÍ RADA

Mgr. Lucie Kazdová,  
předsedkyně
Mgr. Jana Havlíková,  
místopředsedkyně
Martin Thomas Thiel,  
člen

Statutární zástupce
Mgr. Pavel Voves,  
ředitel
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TABULKA Č. 1 —  
POČET JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ  
INTERVENCÍ V ROCE 2013

Druhy intervencí Počet

Telefonická 215
Osobní v kanceláři 32
Osobní v terénu 59
Písemná 111
Celkem 417

GRAF Č. 1 —  
POČET JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ  
INTERVENCÍ V ROCE 2013

Jak je patrno z tabulky č. 2 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 dvou výše zmíněných projektů.

TABULKA Č. 2 —  
POČET INTERVENCÍ V JEDNOTLIVÝCH 
KRAJÍCH ČR V ROCE 2013

KRAJ Počet intervencí Procentuální vyjádření

Praha 187 44,8
zahraničí 6 1,4
Středočeský 35 8,3
Plzeňský 10 2,4
Jihočeský 20 4,8
Královéhradecký 16 3,8
Karlovarský 3 0,7
Pardubický 5 1,1
Jihomoravský 12 3,0
Liberecký 0 0,0
Ústecký 49 11,8
Zlínský 2 0,5
Olomoucký 38 9,2
Moravskoslezský 34 8,2
Celkem 417 100%

GRAF Č. 2 —  
PODÍL INTERVENCÍ V JEDNOTLIVÝCH  
KRAJÍCH ČR V ROCE 2013

sociální činnost

PORADNA 
PRO OBĚTI NACISMU

Poradna pro oběti nacismu (Poradna) 
poskytuje služby odborného sociálního 
poradenství od roku 2007, kdy byla 
založena. Poradna má celorepublikovou 
působnost a jako poskytovatel 
sociální služby odborného sociálního 
poradenství je zaregistrována pod 
číselným identifikátorem 9689284. 
Činnost Poradny v roce 2013 finančně 
podpořilo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR a Nadační fond 
obětem holocaustu.

Cíl Poradny
Hlavním cílem Poradny je podporovat oběti 

nacismu a pomáhat jim v tom, aby se jejich 
sociální situace vyrovnala nebo zlepšila, aby 
mohly zůstat co nejdéle ve svém přirozeném 
prostředí a vést plnohodnotný život.

Cílová skupina
Uživateli služeb Poradny jsou oběti nacismu, 
tj. nejstarší věková skupina seniorů. Jsou 
to lidé, kteří byli v období druhé světové 
války perzekuováni z rasových, politických, 
náboženských nebo národnostních důvodů 

(vězni  koncentračních, internačních a pracovně 
výchovných táborů, ghett), osoby deportované 
na nucené práce ad. Služeb bezplatného 
odborného sociálního poradenství mohou 
využívat také rodinní příslušníci těchto obětí.

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 
žádostí o platby za práci v nacistických ghettech.

— 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 tím 
přispět k jejímu pozitivnímu vyřešení.

— Psychosociální podpora klientů.

Činnost Poradny v roce 2013
V roce 2013 bylo klientům poskytnuto celkem 

417 konzultací. Řada uživatelů se na Poradnu 
obracela opakovaně. Sociální službu odborného 
sociálního poradenství poskytovali pracovníci 
Poradny telefonicky, písemně a rovněž formou 
osobních konzultací v kanceláři Poradny nebo 
v terénu (např. u klienta doma). Tabulka č. 1 a graf 
č. 1 obsahují počty jednotlivých druhů intervencí.

so
ci

ál
n

í 
či
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n
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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 postižených nacistickým bezprávím.

— Nabídkou služeb a aktivit pomáhat přeživším 
obětem nacismu, které mají vzhledem k vysokému 
věku a zdravotnímu stavu omezené možnosti 
kontaktu se společenským prostředím.

— Přispívat k předávání historických 
zkušeností pamětníků druhé 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 nacistického 
režimu staly cílem národnostního, politického 
či rasového pronásledování a v této souvislosti 
utrpěly potlačení svých lidských práv a svobod.

Cílové skupiny
Aktivity nabízené v rámci Kontaktních center 
jsou určeny především pro přeživší oběti nacismu 
a jejich blízké, rovněž pro zájemce z řad veřejnosti 
a pro 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 
systémů, zejména nacionálního socialismu.

 

KONTAKTNÍ CENTRUM  
PRO OBĚTI NACISMU  
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG 
PRAHA
22. května 2008 přivítalo pražské centrum 
první návštěvníky, a to 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 z titulu otrocké 
a nucené práce předány do Národního archivu 
ČR. Vytvořením centra coby místa setkávání 
a vzpomínání tak vznikl prostor, kde mohou 
znovu ožívat životní příběhy pamětníků, 
tentokrát v autentickém podání jejich nositelů.

 
Služby a aktivity Kontaktního 
centra Praha

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Terapeutická činnost

— Skupinová setkání obětí nacismu vedená 
psychoterapeutkou Věrou Roubalovou

Společenský a kulturní program

— Společné návštěvy divadel, koncertů, 
výstav a společenských událostí.
— Besedy s pozvanými hosty.
— Společné oslavy státních i církevních 
svátků a významných životních 
milníků, společné zpívání apod.
— Přátelské posezení u čaje a kávy.
— Neformální setkávání seniorů 
s vrstevníky a mladou generací.

Vzdělávací a informační aktivity

— Počítačové a jazykové kurzy.
— Přednášky z oblasti zdraví, přírody, 
historie, cestopisné přednášky.
— Tematické vycházky a výlety, exkurse, apod.

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 veřejností.

Příběhy klientů
Paní D. je klientkou Poradny již od roku 2009.
Klientka poprvé kontaktovala Poradnu kvůli 

možnosti pravidelných návštěv německé 
dobrovolnice Živé paměti v její domácnosti. 
U klientky následně proběhlo úvodní setkání 
s dobrovolnicí za přítomnosti sociální pracovnice. 
Byly při tom podepsány souhlasy s poskytováním 
služby a byl domluven její rozsah a obsah.  
Dále bylo klientce nabídnuto bezplatné 
poradenství při řešení problémů v oblastech 
sociálního zabezpečení, bydlení, zdravotní péče 
či při jakémkoli jednání s úřady. Od roku 2009 
proběhlo s klientkou celkem 21 intervencí.

Na podzim roku 2013 se na nás obrátila neteř paní 
D. s informací, že její teta byla kvůli zhoršenému 
zdravotnímu stavu převezena do léčebny 
dlouhodobě nemocných. Požádala nás, zda by 
dobrovolnice Živé paměti mohla její tetu navštěvovat 
v tomto zařízení. Došlo ke schůzce s neteří paní D. 
přímo v zařízení, kde byla paní D. hospitalizována.
Během několika následujících týdnů se na nás 

neteř paní D. obrátila s prosbou o napsání 
podpůrného dopisu, který by její tetě pomohl 
v přijetí do Domova pro osoby se zrakovým 
postižením. Díky podpůrnému dopisu, v němž 
byl zmíněn osud paní D. za druhé světové války, 
byla klientka do zařízení přednostně přijata.

Neteř paní D. nás opětovně kontaktovala, tentokrát 
s informací, že synovec paní D. zemřel ve Vídni 
a je potřeba, aby naše klientka vešla v kontakt 
se Státním notářstvím ve Vídni a prokázala 
k zesnulému svůj příbuzenský vztah (Státní 
notářství považovalo synovce paní D. za zesnulého 
bez žijících příbuzných). Právní zástupce Poradny 
Martin Thiel se jménem naší klientky obrátil na 
Státní notářství ve Vídni, kde dohledal relevantního 
zástupce případu a zprostředkoval mu kontakt 
s naší klientkou. Dále zjistil, jaké dokumenty je 
třeba pro prokázání příbuzenského vztahu doložit. 

Paní S. je naší klientkou od roku 2007, kdy 
se na Poradnu obrátila se žádostí o pomoc 
při hledání vhodných domovů pro seniory 
a penzionů s pečovatelskou službou. Na tato 
zařízení jsme dotyčné poskytli kontaktní údaje.
Klientka se na nás opětovně obrátila v roce 

2013 ve věci pomoci se získáním osvědčení dle 
zákona 255/1946 Sb. (Zákon o příslušnících 
československé armády v zahraničí a o některých 
jiných účastnících národního boje za osvobození). 
Toto osvědčení, jež opravňuje držitele k získání 
příplatku ke starobnímu důchodu a jiným 
výhodám, vydává Ministerstvo obrany na základě 
prokázané odbojové činnosti v průběhu druhé 
světové války. Žádost byla klientce v minulosti 
zamítnuta. Jménem klientky jsme se obrátili na 
Ministerstvo obrany, abychom zjistili důvody 
zamítnutí a to, jaké dokumenty je třeba doložit pro 
opětovné posouzení žádosti a udělení osvědčení.  
Celou záležitost vyřizujeme společně s klientkou. 
 

KONTAKTNÍ CENTRA  
PRO OBĚTI NACISMU  
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG 
První kontaktní centrum pro obě-
ti nacismu a mezigenerační dialog 
(dále Kontaktní centrum či KC) zahájilo 
svoji činnost na jaře roku 2008 v sídle 
společnosti v Praze s cílem vytvořit pro-
stor pro pravidelné setkávání přeživších 
obětí nacismu z hlavního města Prahy 
a pro příležitostné setkávání dosud 
žijících obětí nacismu a jejich blízkých 
z celé České republiky.

Na základě kladných ohlasů a poptávky od 
mimopražských přeživších 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, kde již dlouhodobě 
působila prostřednictvím jiných projektů, zejména 
projektu Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu. 
Dobrovolníci tak vedle své hlavní pracovní náplně 
získali příležitost zapojit se i do činnosti center.

Projekt Kontaktních center byl i v roce 2013, 
stejně jako v letech předchozích, finančně 
podpořen německou spolkovou nadací 
Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung 
EVZ), nadačním fondem Česká rada pro oběti 
nacismu a německým sdružením Renovabis.

Hlavním projektovým partnerem 
je Nadace Brücke/Most.
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14. srpen Trénování paměti 

15. srpen
Komentovaná prohlídka: Stanice přírodovědců DDM 
hlavního města Prahy

19. srpen
Cestopisná přednáška s Jonášem Brandnerem: USA 
očima studenta 

20. srpen Zpěv písní
27. srpen Kufr plný vzpomínek
28. srpen Počítač a internet pro začátečníky 
29. srpen Komentovaná prohlídka: Muzeum pražské energetiky

5. září Cvičení bez tělocvičny
10. září Německá konverzace s dobrovolníky z Německa

10. září
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

11. září Trénování paměti
12. září Prohlídka: Vrtbovská zahrada
17. září Cestopisná přednáška s Pavlem Sladkým: Severní Laos
18. září Zpěv písní

19. září
Kavárna v KC – Seznámení s novou dobrovolnicí 
Charlotte Elise van der Berg

19. září
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

19. září
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

19. září
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

24. září Kufr plný vzpomínek
25. září Ukázková lekce „nordic walking“

25. září
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

26. září Počítač a internet pro začátečníky 

26. září
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

26. září Německá konverzace s dobrovolníky z Německa
30. září Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

1. říjen
Cestopisná přednáška s Robertem Křístkem Cesta 
z Šanghaje do Pekingu a na Velkou čínskou zeď 

2. říjen Cvičení bez tělocvičny

2. říjen
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

2. říjen
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

3. říjen Německá konverzace s dobrovolníky z Německa
8. říjen Komentovaná prohlídka Polského institutu v Praze
9. říjen Trénování paměti

10. říjen
Kavárna v Kontaktním centru s dobrovolnicemi 
z Polska

14. říjen Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou
15. říjen Výstava minerálů, drahých kamenů a fosilií
17. říjen Německá konverzace s dobrovolníky z Německa

17. říjen
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

21. říjen Divadlo u Valšů: Vzpomínkobraní s Hanou Hnátovou
22. říjen Prohlídka: Svatovítský poklad
23. říjen Zpěv písní

24. říjen
Kavárna v Kontaktním centru s dobrovolnicemi 
z Polska

25. říjen
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

26. říjen
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

29. říjen Kufr plný vzpomínek

31. říjen
Tísňové tlačítko — službu tísňové péče představuje 
společnost Život 90

5. listopad Cvičení bez tělocvičny
7. listopad Německá konverzace s dobrovolníky z Německa

11. listopad Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

12. listopad
Komentovaná prohlídka Pražského literárního domu 
autorů německého jazyka

13. listopad Trénování paměti
14. listopad Anglická konverzace s dobrovolníky z Německa

19. listopad
Cestopisná přednáška s Robertem Křístkem: Čína II. 

— z Tibetu do jižní Číny
20. listopad Zpěv písní
21. listopad Německá konverzace s dobrovolníky z Německa
26. listopad Komentovaná prohlídka: Galerie cesty ke světlu
27. listopad Kufr plný vzpomínek
28. listopad Počítač a internet pro začátečníky 
3. prosinec Německá konverzace s dobrovolníky z Německa
4. prosinec Trénování paměti

5. prosinec
Přednáška s Marií Janouškovou: Zakarpatská Ukrajina 

— projekt Důstojné stáří 
9. prosinec Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou
10. prosinec Anglická konverzace s dobrovolníky z Německa
11. prosinec Adventní kavárna
12. prosinec Německá konverzace s dobrovolníky z Německa
17. prosinec Kufr plný vzpomínek
18. prosinec Vánoční zpěv písní
19. prosinec Počítač a internet pro začátečníky 

V průběhu roku 2013 jsme v pražském 
kontaktním centru uspořádali celkem 168 
společenských, kulturních a vzdělávacích 
akcí, z toho 149 bylo určeno přeživším 
obětem a 19 setkání proběhlo formou 
besedy pamětníka s německými studenty. 
Celková návštěvnost kontaktního centra 
Praha dosáhla čísla 2 428 osob, z toho 398 
německých studentů (viz tabulka č. 1 a č. 2).

TABULKA Č. 1: 
NÁVŠTĚVNOST DLE CÍLOVÉ SKUPINY

Zájemci o služby KC Praha Počet

Studenti (ve spolupráci  
s Nadací Brücke/Most)  

398

Účastníci Vzpomínkobraní — 
studenti českých škol

48

Přeživší oběti nacismu  1 982
Návštěvnost celkem 2 428  

TABULKA Č. 2: 
POČET SETKÁNÍ DLE CÍLOVÉ SKUPINY
Druh setkání     Počet

Setkání německých studentů 
s pamětníkem (ve spoupráci 
s Nadací Brücke/Most

19

Kulturní, společenské 
a vzdělávací akce pro přeživší 
oběti nacismu  

149

Počet setkání celkem 168

Ve srovnání s rokem 2012 se v roce 2013 
podařilo zvýšit celkovou návštěvnost pražského 
Kontaktního centra, a to navzdory skutečnosti, 
že přímých obětí nacismu neustále ubývá. 
O činnost našeho centra je zájem, mnozí 
návštěvníci navštěvují téměř všechny akce. 
K návštěvníkům přibyli také příslušníci 

Činnost Kontaktního centra Praha 
v roce 2013

7. leden Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou
8. leden Německá konverzace s dobrovolníky z Německa
9. leden Angličtina pro začátečníky s dobrovolníky z Německa

10. leden Anglická konverzace s dobrovolníky z Německa

15. leden
Komentovaná prohlídka výstavy: Vinohrady a Žižkov 

— nová města za východní pražskou branou
16. leden Počítač a internet pro začátečníky 
16. leden Trénování paměti
17. leden Německá konverzace s dobrovolníky z Německa

22. leden
Beseda s příslušníky Hasičského záchranného sboru 
hlavního města Prahy 

24. leden
1. Mezinárodní setkání Kontaktních center  Amcha  
Drážďany a Praha

29. leden
Cestopisná přednáška s Alenou Větrovcovou: 
Makedonie — blízká exotika

31. leden
Beseda s Janem Lormanem, ředitelem občanského 
sdružení Život 90

4. únor Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou
5. únor Německá konverzace s dobrovolníky z Německa
7. únor Cvičení bez tělocvičny

12. únor Zpěv písní
13. únor Počítač a internet pro začátečníky 
14. únor Kufr plný vzpomínek
19. únor Anglická konverzace s dobrovolníky z Německa
20. únor Trénování paměti

21. únor
Beseda s představiteli organizace Kruh občanů České 
republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí

26. únor Německá konverzace s dobrovolníky z Německa
28. únor Kavárna v Kontaktním centru

28. únor
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

28. únor
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

1. březen
Komentovaná výstava: "Messengers of Peace", České 
centrum Praha

4. březen Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou
5. březen Německá konverzace s dobrovolníky z Německa
6. březen Francouzská konverzace s dobrovolníky z Německa
7. březen Odborná přednáška s ochutnávkou: Tropické plody

12. březen Cvičení bez tělocvičny

13. březen Počítač a internet pro začátečníky 
13. březen Kufr plný vzpomínek

14. březen
Prohlídka hasičské stanice na pražském Chodově 
aneb Co dělají hasiči, když nehasí

19. březen
Cestopisná přednáška s dobrovolnicí Antonií S. 
Cruse— Putování po Jižní Africe 

20. březen Trénování paměti
21. březen Anglická konverzace s dobrovolníky z Německa
26. březen Německá konverzace s dobrovolníky z Německa
27. březen Zpěv písní
28. březen Velikonoční kavárna
2. duben Německá konverzace s dobrovolníky z Německa
3. duben Francouzská konverzace s dobrovolníky z Německa

4. duben
Komentovaná prohlídka: Muzeum městské hromadné 
dopravy v Praze

8. duben Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou
9. duben Cvičení bez tělocvičny

10. duben Počítač a internet pro začátečníky 
11. duben Cestopisná přednáška o Norsku s Jiřím Opluštilem
16. duben Anglická konverzace s dobrovolníky z Německa
17. duben Trénování paměti

18. duben
Komentovaná prohlídka výstavy v Jízdárně Pražského 
hradu: Karel Malich — retrospektiva

23. duben Kufr plný vzpomínek
24. duben Zpěv písní
25. duben Německá konverzace s dobrovolníky z Německa

25. duben
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

30. duben Kavárna v Kontaktním centru
2. květen Francouzská konverzace s dobrovolníky z Německa

2. květen 
Prezentace knihy o odškodnění autora Andrease 
Minka, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 

7. květen Cvičení bez tělocvičny
9. květen Německá konverzace s dobrovolníky z Německa

14. květen Kufr plný vzpomínek

15. květen
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

15. květen
Ukázková lekce „nordic walking“ v rámci trénování 
paměti

16. květen Anglická konverzace s dobrovolníky z Německa
20. květen Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

22. květen
Slavnostní společenské setkání u příležitosti  
5. výročí činnosti KC v ČR

22. květen Slavnostní koncert pro oběti nacismu 

28. květen
Přednáška pana Brady: Himalájské ajurvédské čaje — 
léčba pro tělo i duši 

29. květen Kavárna v Kontaktním centru
30. květen Počítač a internet pro začátečníky 
4. červen Německá konverzace s dobrovolníky z Německa
5. červen Francouzská konverzace s dobrovolníky z Německa
6. červen Anglická konverzace s dobrovolníky z Německa

7. červen
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

11. červen
Komentovaná prohlídka výstavy: Ivan Lendl — Alfons 
Mucha (sbírka plakátů), Obecní dům

12. červen Zpěv písní
13. červen Cvičení bez tělocvičny
17. červen Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

18. červen
Cestopisná přednáška s Darinou Sedláčkovou: Thajsko 

— země tisíce vůní a úsměvů, část I. 
19. červen Trénování paměti 

20. červen
Německá konverzace: návštěva Goethe institutu 
v Praze

25. červen Kufr plný vzpomínek
26. červen Exkurze ve svíčkárně Rodas Šestajovice
27. červen Počítač a internet pro začátečníky 
2. červenec Německá konverzace s dobrovolníky z Německa
4. červenec Anglická konverzace s dobrovolníky z Německa

9. červenec
Kavárna v Domě s pečovatelskou službou Charlese 
Jordana, Praha 7— Holešovice

10. červenec Trénování paměti 
11. červenec Německá konverzace s dobrovolníky z Německa

11. červenec
Setkání pamětníků nacismu s mladými lidmi 
z Německa — ve spolupráci s Nadací Brücke/Most

16. červenec Kufr plný vzpomínek
17. červenec Počítač a internet pro začátečníky 

18. červenec
Cestopisná přednáška s Pavlem Sladkým: Gambie — 
Afrika se vším všudy

23. červenec Komentovaná prohlídka: Muzeum gastronomie

24. červenec
Cestopisná přednáška s Darinou Sedláčkovou: Thajsko 

— země tisíce vůní a úsměvů, část II. 
25. červenec Zpěv písní
30. červenec Sokolník na Hradě

1. srpen Kavárna v Kontaktním centru
6. srpen Německá konverzace s dobrovolníky z Německa
8. srpen Anglická konverzace s dobrovolníky z Německa

12. srpen Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou
13. srpen Německá konverzace s dobrovolníky z Německa
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tzv. druhé generace šoa, příbuzní a zájemci 
z řad veřejnosti. Činnost centra může být 
takto pestrá jen díky nezištné a dobrovolné 
práci německých dobrovolníků Živé paměti 
či dobrovolníků z řad přeživších, veřejnosti 
i vlastních zaměstnanců, kteří nad rámec svých 
pracovních povinností a úvazků a bez nároku 
na honorář připravují zejména tolik populární 
cestopisné přednášky. Klienty oblíbenou 
akci Cvičení bez tělocvičny v pražském KC 
dlouhodobě vede pan PhDr. Vojmír Srdečný, 
přeživší nacistické persekuce studentů 
v listopadu 1939 a předseda Sdružení 
osvobozených politických vězňů a pozůstalých.

Vedle pravidelných akcí pro návštěvníky se nám 
v roce 2013 podařilo uskutečnit řadu nových akcí, 
zúčastnit se nového projektu či přenést stávající 
akce do nových prostor. Například v lednu 2013 
byli návštěvníci pražského KC pozváni do 
Kontaktního centra Amcha v Drážďanech na 
slavnostní společenské setkání u příležitosti 
Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. 
Toto setkání proběhlo ve Velkém sále Židovské 
obce v Drážďanech. Po uvítání a občerstvení 
provedla paní Hildegart Stellmacher české 
návštěvníky v jejich mateřštině centrem Drážďan 
a novými budovami Židovské obce. Poté se 
zúčastnili slavnostního pietního odpoledne za 
účasti rabína a vedoucích představitelů Židovské 
obce v Drážďanech. Před samotnou pietou za 
oběti holocaustu vedoucí drážďanského centra 
paní Inessa Lukach a vedoucí pražského centra 
paní Viola Jakschová představily činnost těchto 
center a stručné dějiny židovského obyvatelstva 
v Drážďanech a Praze. Na rasové pronásledování 
v období druhé světové války v Drážďanech 
a Praze zavzpomínaly pamětnice paní Brigitte 
Rothert a paní Hana Hnátová. Celá akce se setkala 
s velkým ohlasem návštěvníků na obou stranách.

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2013 
zaznamenal největší návštěvnost Slavnostní 
koncert pro oběti nacismu, který proběhl nově 
v krásných prostorách sálu Bohuslava Martinů 
Hudební a taneční fakulty Akademie múzických 
umění Praha (HAMU). Program koncertu nacvičili 
studenti a studentky HAMU ve spolupráci 
s proděkankou pro zahraniční spolupráci 
a koncertní činnost paní PhDr. Ingeborg Radok 
Žádnou. Mezi návštěvníky koncertu jsme 
vedle přeživších obětí holocaustu a ostatních 
obětí nacistické perzekuce z Prahy a okolí, 
Olomouce, Ostravy, Českých Budějovic a Ústí nad 
Labem přivítali i zástupce odborných institucí 
a společenských organizací, stejně jako zástupce 
zahraničních zastupitelských úřadů v ČR.

Koncertu předcházelo v tentýž den Slavnostní 
společenské setkání u příležitosti pátého 
výročí činnosti Kontaktních center v ČR, na 
němž zástupkyně přeživších paní Marta Kottová, 
Emílie Machálková či Miluška Ottová pozitivně 
ohodnotily činnost těchto center. Děkan fakulty 
HAMU pan Bohumil Mareš podpořil tuto akci 
bezplatným poskytnutím společenského sálu.

Od srpna 2013 se projekt Kontaktních center 
podílí na vzdělávacím programu Evropské 
unie Grundtvig. V rámci tohoto programu 
navštívily v říjnu 2013 všechna Kontaktní 
centra v ČR paní Krystyna Karczewska a Anna 
Pogorzelska a pracovaly zde jako dobrovolnice. 
Uspořádaly čtyři setkání, na kterých představily 
svoji dobrovolnickou činnost a překrásný region 
Mazury, z kterého obě pocházejí. Obě se při 
svém třítýdenním dobrovolnickém pobytu v ČR 
aktivně účastnily i dalších akcí Kontaktních center 
a rovněž navštívily přeživší v jejich domovech. 
Svůj pobyt zde hodnotily velmi pozitivně. Šest 
zájemců z řad našich návštěvníků bude mít 

v letech 2014-2015 možnost obdobně vycestovat 
do Polska a seznámit se s dobrovolnickou 
činností v polské partnerské organizaci FOSA.

Na podzim 2013 prohloubilo pražské kontaktní 
centrum úspěšnou spolupráci se společností 
Život 90. Paní Hana Hnátová, sestra zesnulého 
spisovatele Arnošta Lustiga, zahájila v divadle 
U Valšů tematickou řadu vzpomínkových 
pořadů „Vzpomínkobraní“. V těchto pořadech, 
určených studentům českých středních škol, 
předávají přeživší nacionálně socialistického 
bezpráví své vzpomínky a zamyšlení nastupujícím 
generacím. Zúčastnilo se jich 48 studentů 
z gymnázií Jana Palacha a Jižní město v Praze 
a 32 účastníků z řad veřejnosti a pamětníků. 
Tento program bude pokračovat s čtvrtroční 
frekvencí i v dalším roce. Společnost Život 90 
poskytuje zdarma sál divadla U Valšů. Program 
moderuje ředitel Života 90, pan Jan Lorman.
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REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ 
CENTRA PRO OBĚTI  
NACISMU A MEZIGENERAČNÍ 
DIALOG

Služby a aktivity Regionálních 
kontaktních center

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

— Kavárna pro pamětníky — neformální setkání 
u kávy či čaje spojené s povídáním na nejrůznější 
témata dle zájmu účastníků; probíhá za účasti 
moderátora z řad pracovníků Živé paměti.

— Jeden z nás vypráví — skupinová 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, 
tematické procházky a exkurze, společné oslavy 
vánočních a velikonočních svátků, narozenin, apod.

— Vzdělávací a aktivizační činnost — 
tematické přednášky z různých oblastí, 
např. cestování, zdraví, historie, apod.

— 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 veřejnosti — 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 2013

REGIONÁLNÍ  
KONTAKTNÍ CENTRUM  
ČESKÉ BUDĚJOVICE
— Zahájilo činnost 21. 4. 2009.
— Pravidelná setkání (cca 2x v měsíci) probíhají 
v úterý od 14 do 16 hod. v prostorách jednoty 
Orel, Lannova třída 2, České Budějovice.
— Do programu centra jsou v závislosti na 
počasí, lokální nabídce a především zájmu 
klientů zařazovány i externí aktivity.
— Partnery českobudějovického centra 
jsou Jednota Orel, Gymnázium Česká 
a občanské sdružení Barevný děti.

Činnost Regionálního  
kontaktního centra  
České Budějovice

8. leden Slavnostní novoroční setkání na Lannovce 

12. únor
Cestopisná přednáška: Dominikánská republika (Mgr. 
Jan Zieger)

5. březen Retro kavárna — Mezinárodní den žen
9. duben Velikonoční svátky a Pesach

23. duben
Skelná huť U Hluboké: prohlídka s odborným 
výkladem a ukázkami sklářského řemesla

7. květen
Workshop s paní Gabrielou Vaňkovou: Umění 
smaltování 

15. květen
Cestopisná přednáška: Thajsko, země tisíců vůní a 
úsměvů I. (Darina Sedláčková)

11. červen Slavnostní setkání u příležitosti 4. výročí RKC ČB 

22. květen
Komentovaná prohlídka chrámu sv. Mikuláše, 
Malostranské nám., Praha 1

22. květen
Společenské setkání k 5. výročí projektu Kontaktních 
center v ČR, HAMU, Praha 1

22. květen Slavnostní koncert pro oběti nacismu, HAMU, Praha 1

23. červenec
Odpoledne s paní Gabrielou Vaňkovou — promítání 
videa a beseda 

27. srpen Tradiční letní posezení v oblíbené restauraci Malý jez

17. září

Služba mladých německých dobrovolníků ve 
prospěch obětí nacismu — představení Franzisky 
Melissy Keller

27. září

Sál radnice Městyse Kremže — slavnostní vernisáž 
společné výstavy jihočeských umělců včetně kreseb 
pravidelného návštěvníka RKC ČB, pana Jaroslava 
Pouzara

30. září
Prezentace projektu Adopce na dálku v Africe (akce 
Diecézní Charity ČB)

22. říjen
Setkání a beseda s polskými dobrovolnicemi Annou 
Pogorzelskou a Krystynou Karczewskou

25. říjen
Oslavy 110. výročí založení Gymnázia Česká — setkání 
s absolventy a pamětníky

3. listopad

Slavnostní koncert duchovní hudby věnovaný obětem 
nacismu a osobám s Parkinsonovou nemocí — 2. 
ročník (Jihočeské pěvecké sdružení)

12. listopad
Hudební odpoledne s paní Zuzanou Hochovou — 
společné zpívání

3. prosinec Adventní setkání na Lannovce

V průběhu roku 2013 se návštěvníci Kontaktního 
centra pro oběti nacismu a mezigenerační 
dialog v Českých Budějovicích sešli celkem 
jednadvacetkrát, ať již tomu bylo v prostorách 
zasedací místnosti na Lannově třídě 2 či 
v jiných společenských prostorách v Českých 
Budějovicích i mimo ně, popřípadě v přírodě.

V prosinci 2013 jsme se rozloučili s dlouholetou 
spolupracovnicí českobudějovického centra paní 
Kamilou Trnkovou, rozenou Nagyovou, která odešla 
plnit své mateřské povinnosti. Paní Trnkové tímto 
děkujeme za všestrannou podporu a spolupráci.

Velké poděkování patří dále Zuzaně Hochové 
z občanského sdružení Barevný děti, která se 
po celý rok 2013 pravidelně účastnila činnosti 
českobudějovického centra, pro které rovněž celou 
řadu nejrůznějších aktivit navrhla a organizačně 
zajistila. Bez jejího osobního angažmá a nadšení 
by nebylo bývalo možné uspořádat Koncert 
pro oběti nacismu a osoby s Parkinsonovou 
chorobou, stejně jako exkurzi do skelné hutě či 
účast pana Jaroslava Pouzara na společné výstavě 
kreseb, mozaik a plastik jihočeských umělců. 
Rovněž umělecké workshopy organizované paní 
Hochovou a vedené odbornými lektory byly 
vítaným zpestřením programu českobudějovického 
centra — jeho návštěvníkům umožnily jednak 
získat nové poznatky a dovednosti, jednak 
v nich probudily ukrytý talent a podnítily jejich 
kreativitu při vlastní rukodělné tvorbě. 
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REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ 
CENTRUM OSTRAVA
— Zahájilo činnost 16. 6. 2009.
— Pravidelná setkání (1x v měsíci) probíhají 
ve středu od 14 do 16 hod. v prostorách charitního 
střediska Gabriel, Čujkovova 40 a, Ostrava –Zábřeh.
— Do programu centra jsou v závislosti na 
počasí, lokální nabídce a především zájmu 
klientů zařazovány i externí aktivity.
— Partnerem ostravského centra je Charita 
Ostrava, která nám poskytuje po celou dobu 
existence centra klubové prostory včetně 
jejich vybavení k bezplatnému užívání.

Činnost Regionálního  
kontaktního centra Ostrava

9. leden Slavnostní novoroční setkání 

20. únor

Prezentace německého dobrovolníka Jakoba 
Junghanse: Moje rodina, rodné město a kraj, škola a 
koníčky 

20. březen Retro kavárna — Mezinárodní den žen

17. duben
Oslava velikonočních svátků a svátků Pesach (hudební 
duo Pavel Zemánek a Petr Kobierski)

22. květen
Komentovaná prohlídka chrámu sv. Mikuláše, 
Malostranské nám., Praha 1

22. květen
Společenské setkání k 5. výročí projektu Kontaktních 
center v ČR, HAMU, Praha 1

22. květen
4. Slavnostní koncert pro oběti nacismu, HAMU, 
Praha 1

19. červen
Slavnostní setkání u příležitosti 4. výročí činnosti 
RKC Ostrava — hudební duo Pavel Zemánek  
a Petr Kobierski

31. červenec
Prohlídka historické budovy U 6 v oblasti Dolní 
oblasti Vítkovic, Ostrava

14. srpen
Památník II. světové války Hrabyně: prohlídka 
památníku včetně výstavy Muži a válka

18. září

Služba mladých německých dobrovolníků ve 
prospěch obětí nacismu — představení nové německé 
dobrovolnice Pii Lüken

16. říjen
Setkání a beseda s polskými dobrovolnicemi Annou 
Pogorzelskou a Krystynou Karczewskou

20. listopad
Životní příběhy ze stoletého dokumentu a Ostrava 
válečných let ve fotografiích Ladislava Grygara

18. prosinec
Oslava adventních svátků  -hudební duo Pavel 
Zemánek a Petr Kobierski

3. září

Restaurace Jízdárna na Lazcích: Společenské setkání 
při příležitosti významného životního jubilea paní 
Milušky Ottové

19. září

Služba mladých německých dobrovolníků ve 
prospěch obětí nacismu — představení nové německé 
dobrovolnice Sarah Kiesgen

1. říjen Literární čtvrtek U Hradeb 2

17. říjen
Setkání a beseda s polskými dobrovolnicemi Annou 
Pogorzelskou a Krystynou Karczewskou

28. říjen
Účast při oslavách 95. vzniku samostatného 
Československého státu — Horní náměstí, Olomouc 

7. listopad Literární čtvrtek U Hradeb 2

11. listopad
Pietní shromáždění ke Dni válečných veteránů, 
Ústřední hřbitov Olomouc

17. listopad Shromáždění ke Dni boje za svobodu a demokracii 

21. listopad
Kavárna pro pamětníky: neformální posezení nad 
šálkem kávy či čaje

27. listopad
Shromáždění k uctění památky nacisty zavražděného 
studenta medicíny Jana Opletala, Litovel

5. prosinec Literární čtvrtek U Hradeb 2
19. prosinec Adventní setkání v Café Betánie

V roce 2013 došlo v porovnání s rokem 2012 
k poměrně významnému nárůstu návštěvnosti, 
ačkoli mnoho z původních návštěvníků 
Kontaktního centra již, bohužel, není mezi námi. 
K nárůstu návštěvnosti došlo poté, kdy místní 
noviny začaly zveřejňovat program charitního 
střediska Gabriel, do něhož jsou zařazovány i akce 
pořádané Živou pamětí. Okruh návštěvníků se tak 
rozšířil o skupinu mladších seniorů zajímajících 
se o tematiku druhé světové války, a rovněž 
přibylo několik pamětníků tohoto období.

RKC_OV_FOTO_2013

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ 
CENTRUM OLOMOUC
— Zahájilo činnost 23. 4. 2009.
— Pravidelná setkání (cca 2x v měsíci) probíhají 
ve čtvrtek od 14 do 16 hod. v prostorách 
Klubu pro seniory, U Hradeb 2, Olomouc.
— Do programu centra jsou v závislosti na 
počasí, lokální nabídce a především zájmu 
klientů zařazovány i externí aktivity.
— Partnerem olomouckého centra je Magistrát 
m. Olomouc, jež nám poskytuje po celou dobu 
existence centra klubové prostory včetně 
jejich vybavení k bezplatnému užívání.

Činnost Regionálního  
kontaktního centra Olomouc

10. leden Slavnostní novoroční setkání U Hradeb 2

21. únor
Abeceda na křídlech motýlích: Přednáška Johna 
Podmolika doplněná video ukázkami

14. březen Retro kavárna: Mezinárodní den žen
28. březen Jarní procházka do Smetanových sadů
4. duben Velikonoční svátky a svátky Pesach

18. duben
Slavnostní setkání u příležitosti 4. výročí činnosti 
RKC Olomouc, Café Betánie

16. květen
Oslava 90. narozenin pravidelné návštěvnice centra, 
paní Marie Martíškové

22. květen
Komentovaná prohlídka chrámu sv. Mikuláše, 
Malostranské nám., Praha 1

22. květen
Společenské setkání k 5. výročí projektu Kontaktních 
center v ČR, HAMU, Praha 1

22. květen Slavnostní koncert pro oběti nacismu, HAMU, Praha 1

27. červen

Arcidiecézní muzeum Olomouc — galerie Ambit: 
Komentovaná prohlídka výstavy Mezi Východem a 
Západem — Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých 
zemí

11. červenec Kavárna pro pamětníky — Léto budiž pochváleno
1. srpen Celodenní výlet do Kroměříže — prohlídka zámku

15. srpen
Přednáška a promítání — Thajsko, země tisíce vůní a 
úsměvů I. (Darina Sedláčková)

3. září

Restaurace Jízdárna na Lazcích: Společenské setkání 
při příležitosti významného životního jubilea paní 
Milušky Ottové

19. září

Služba mladých německých dobrovolníků ve 
prospěch obětí nacismu — představení nové německé 
dobrovolnice Sarah Kiesgen

1. říjen Literární čtvrtek U Hradeb 2

17. říjen
Setkání a beseda s polskými dobrovolnicemi Annou 
Pogorzelskou a Krystynou Karczewskou

28. říjen
Účast při oslavách 95. vzniku samostatného 
Československého státu — Horní náměstí, Olomouc 

7. listopad Literární čtvrtek U Hradeb 2

11. listopad
Pietní shromáždění ke Dni válečných veteránů, 
Ústřední hřbitov Olomouc

17. listopad Shromáždění ke Dni boje za svobodu a demokracii 

21. listopad
Kavárna pro pamětníky: neformální posezení nad 
šálkem kávy či čaje

27. listopad
Shromáždění k uctění památky nacisty zavražděného 
studenta medicíny Jana Opletala, Litovel

5. prosinec Literární čtvrtek U Hradeb 2
19. prosinec Adventní setkání v Café Betánie

V průběhu roku 2013 měli návštěvníci 
Kontaktního centra pro oběti nacismu 
a mezigenerační dialog v Olomouci na výběr 
z celkového počtu 27 nejrůznějších aktivit, ať 
již organizovaných přímo obecně prospěšnou 
organizací Živá paměť, městskou organizací 
Českého svazu bojovníků za svobodu, magistrátem 
či některou regionální společenskou organizací.

S pozitivním ohlasem se setkala programová 
inovace, tzv. literární čtvrtky U Hradeb, 
odkazující na tradici knižních čtvrtků, kdy 
v minulosti bývaly do prodeje dodávány knižní 
novinky, na které se před prodejnami knih se 
stávalo v  dlouhých frontách. V pořadí první 
literární čtvrtek obohatil svými vzpomínkami pan 
František Psota, dlouholetý vedoucí pracovník 
podniku Knihy, stejně jako paní Miluška Ottová, 
která roky pracovala za pultem olomouckých 
prodejen knih. Nápad knižních čtvrtků se mezi 
návštěvníky centra ujal, a tak se každý první 

čtvrtek v měsíci scházejí milovníci kvalitní 
literatury všech žánrů, aby se s ostatními podělili 
o své literární zážitky, navzájem si doporučili 
zajímavé knižní tituly a případně si knihy 
vzájemně zapůjčili. Na setkáních nechyběla ani 
předčítání ukázek z přinesených literárních děl.

Pravidelná návštěvnice olomouckého 
centra paní doc. Alžběta Peutelschmiedová 
komentuje činnost olomouckého Kontaktního 
centra na svém blogu www.rvp.cz takto:

„…Do činnosti regionálního centra Živé paměti 
jsem se aktivně zapojila zhruba před třemi roky. 
Ráda a s chutí. Scházíme se k různým besedám, 
chodíme na výstavy, navzájem se informujeme 
i doprovázíme na všemožných aktivitách, jezdíme 
na výlety, máme společně prodiskutovaný 
a připravovaný program vždy nejméně na půl 
roku dopředu. Oficiálně je projekt Živá paměť 

— podporovaný německou nadací Připomínka, 
odpovědnost a budoucnost a nadačním fondem 
Česká rada pro oběti nacismu — označován jako 
centrum pro oběti nacismu a mezigenerační 
dialog. V realitě je toto společenství otevřeno 
každému. Přicházejí ti, co zažili totální nasazení 

„v Reichu“i členové židovské obce s mnohem 
horší zkušeností nejen válečného pronásledování, 
většinou lidé přes pokročilý věk aktivní a zaujatí 
přítomností. Mezigenerační dialog pro tento školní 
rok zajišťuje především Sára, čerstvá maturantka, 
která nás na lednovém setkání naprosto 

„dostala“ svou schopností — po čtyřech měsících 
pobytu — povyprávět nám česky (!) své zážitky 
z vánočního pobytu doma, v německém Trevíru…“
(Výňatek z článku Široká cesta (nejen) k výročím).
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REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ 
CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM
— Stálou činnost zahájilo 12. 10. 2010, přičemž 
dvě akce pro veřejnost proběhly již na jaře 2010.
— Pravidelná setkání (2x v měsíci) probíhají 
v pondělí od 14 do 16 hod. ve společenských 
prostorách Římskokatolické farnosti — 
v budově arciděkanství, Bílinská 110/3, Ústí 
nad Labem a příležitostně ve společenských 
prostorách Domova pro seniory v Doběticích.
— Do programu centra jsou v závislosti na 
počasí, lokální nabídce a především zájmu 
klientů zařazovány i externí aktivity.
— Partnerem ústeckého centra je Římskokatolická 
farnost — Arciděkanství Ústí nad Labem — 
která nám poskytuje po celou dobu činnosti 
Kontaktního centra klubové prostory včetně 
vybavení k bezplatnému užívání. Rovněž 
spolupracujeme s Římskokatolickou farností 
v Církvicích, jmenovitě s manželi Hickischovými.

Činnost Regionálního  
kontaktního centra  
Ústí nad Labem

14. leden
Domov pro seniory v Doběticích — Slavnostní 
novoroční setkání

28. leden
Muzeum Ústí nad Labem — tematická výstava: 
Giganti doby ledové

11. únor
Kruh občanů České republiky vyhnaných v r. 1938 
z pohraničí — beseda s Lumírem Tučkem

25. únor
Putování po jižní Africe — cestopisná přednáška 
německá dobrovolnice Antonie Cruse

4. březen
Domov pro seniory v Doběticích — Retro kavárna: 
Mezinárodní den žen

25. březen
Velikonoční setkání  — zamyšlení nad významem 
Velikonoc pronesl páter Miroslav Šimáček

8. duben
Léčebné účinky konopí s ohledem na potřeby seniorů 
(beseda s Vojtěchem Karbanem) 

13. duben
Barokní kostel v Církvicích — Židovská písně 
(koncert) 

22. duben
Skleníky Přírodovědné fakulty Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem — Den Země ve sklenících

13. květen
Kavárna pro pamětníky — květnové události roku 
1945

22. květen
Komentovaná prohlídka chrámu sv. Mikuláše, 
Malostranské nám., Praha 1

22. květen
Společenské setkání k 5. výročí projektu Kontaktních 
center v ČR, HAMU, Praha 1

22. květen Slavnostní koncert pro oběti nacismu, HAMU, Praha 1

27. květen
Piknik v Církvicích — společné posezení v přírodě 
u řeky Labe

10. červen
Domov pro seniory v Doběticích — společenské 
setkání

11. červen
Obecní dům Praha, Výstava — Alfons Mucha (sbírka 
plakátů)

24. červen Kavárna s překvapením

15. červenec
Alfons Mucha — to nejkrásnější z jeho tvorby 
(promítaní dokumentu)

22. červenec
Přednáška a promítání — Thajsko, země tisíce vůní 
a úsměvů, část I. (Darina Sedláčková)

12. srpen
Domov pro seniory v Doběticích — Thajsko, země 
tisíce vůní a úsměvů, část II. (Darina Sedláčková)

26. srpen
Společné posezení v letní kavárně s výhledem na 
Arciděkanský kostel

5. září
Muzeum Ústí nad Labem — Třetí ústecké porcelánové 
dny 

16. září
Služba mladých německých dobrovolníků ve 
prospěch obětí nacismu— představení Stelly Schrey

23. září
Skleníky Přírodovědné fakulty Univerzity J. E. 
Purkyně — Tropické orchideje a masožravé rostliny

14. říjen
Setkání a beseda s polskými dobrovolnicemi Annou 
Pogorzelskou a Krystynou Karczewskou

21. říjen
Divadlo U Valšů, Praha 1 — Vzpomínkobraní s Hanou 
Hnátovou (akce KC Praha)

4. listopad
Domov pro seniory v Doběticích — Cestopisná 
přednáška o Norsku (Jiří Opluštil)

25. listopad
Slavnostní setkání u příležitosti 3. výročí činnosti 
ústeckého Kontaktního centra

16. prosinec
Adventní setkání — O významu adventu a Vánoc pro 
dnešní dobu hovoří páter Miroslav Šimáček

Ústecké Kontaktní centrum je v porovnání se 
všemi ostatními ojedinělé v tom, že systematicky  
a dlouhodobě spolupracuje s Domovem pro seniory 
v Doběticích. Nejenže zde žijí někteří klienti naší 
společnosti, ale zde žije mnoho dalších seniorů 
s osobní zkušeností z druhé světové války. A právě 
ty se snažíme maximálně zapojovat do našich 
aktivit organizovaných přímo v Domově, abychom 
jim zpestřili občas jednotvárně plynoucí dny 
a umožnili jim setkávání s vnějším prostředím. 
Z pravidelně vysoké účasti obyvatel Domova na 
setkáních Živé paměti usuzujeme, že naše snaha 
pomáhat této skupině seniorů není marná, a proto 
v ní hodláme pokračovat i v dalších letech.

Naše slova díků patří zejména panu páterovi 
Šimáčkovi z arciděkanství Římskokatolické 
farnosti v Ústí nad Labem, který svojí 
osobní přítomností na vybraných setkáních 
obohacuje jejich obsah o duchovní rozměr.

Velmi si ceníme podpory manželů Hickuschových 
z Církvic, kteří nám poskytují zázemí 
k setkávání v Církvicích a rovněž nám pravidelně 
zprostředkovávají atraktivní programovou 
nabídku Církvické kulturní společnosti, která 
tak obohacuje program ústeckého centra.
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nacistického režimu. Od roku 1958 vysílá  
německé dobrovolníky do zemí, které byly 
postiženy nacistickým bezprávím.  
Dobrovolníci se během ročního pobytu angažují
v projektech sloužících přímo přeživším obětem 
nacismu a uchování jejich vzpomínkového dědictví. 
Projekt tak dává příležitost k předávání životních 
zkušeností mezi seniory a mladými lidmi ve zcela 
osobní rovině. Tím se stává velkým přínosem 
jak pro mladé dobrovolníky, tak pro seniory. 
Smyslem pomoci obětem prostřednictvím našich 
dobrovolníků je umožnit vznik přátelských vztahů 
napříč generacemi a kulturními odlišnostmi. 
Dochází tak k vzájemnému naslouchání a docenění 
osudů posledních žijících dobových svědků.

Cílové skupiny
Služby dobrovolníků Živé paměti jsou nabízeny 

všem, kteří v letech 2000 až 2006 obdrželi 
prostřednictvím Česko — německého fondu 
budoucnosti humanitární platby z titulu 
nucených či otrockých prací vykonávaných 
během druhé světové války. Přímými uživateli 
projektu jsou přeživší oběti nacistického bezpráví 
žijící v lokalitách Praha, Olomouc, Prostějov, 
Ostrava, České Budějovice a Ústí nad Labem.

Cílovou skupinou dobrovolnického projektu 
jsou ale rovněž sami dobrovolníci: mezigenerační 
dialog je jedno ze stěžejních témat projektu 
a dobrovolníci se jím v projektu vědomě 
zabývají. Vedení, péče o dobrovolníky a jejich 
pedagogický doprovod ze strany Živé paměti 
probíhá dle zásad Evropské dobrovolné služby 
a v souladu s cíli, které jsme si stanovili spolu 
s organizací ASF. Jádrem těchto zásad je rozvoj 
osobnosti dobrovolníků pomocí aktivit v oblasti 
neformálního a informálního vzdělávání, jako jsou 

například workshopy s politickým, inkluzívním 
a lidsko-právním zaměřením. Při tvorbě 
vzdělávacího a služebního plánu vycházíme 
z potřeb a možností dobrovolníků, pokud možno 
zohledňujeme jejich nápady a iniciativy a snažíme 
se jim poskytnout příležitost k  získání nových, 
pozitivních zkušeností z oblasti neformálního 
učení. Naším cílem je vést dobrovolníky k poznání 
jejich silných stran — dáváme jim prostor pro 
implementaci nových zkušenosti a podporujeme 
dle možností jejich vlastní iniciativy.

Činnost německých  
dobrovolníků v roce 2013
V roce 2013 poskytovali dobrovolníci své služby 
klientům Živé paměti a zároveň se podíleli na 
činnosti Kontaktních center pro oběti nacismu 
a mezigenerační dialog v Praze, Českých 
Budějovicích, Olomouci, Ústi nad Labem a Ostravě.

Každý dobrovolník měl 5 — 15 stálých 
klientů, které navštěvoval jednou za týden 
nebo ob týden v jejich domácím prostředí.

K domácí podpoře klientů patřilo např.: 

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

Dle možností se dobrovolníci zapojují do aktivit 
Kontaktních center. Tak jako v předchozích letech, 
i v roce 2013 vedly např. v pražském centru 
anglickou a německou konverzaci. Jedné pražské 
klientce dobrovolnice poskytovala možnost 
francouzské konverzace v domácím prostředí. 
Jazykové kurzy v kontaktním centru se těšily 
veliké obliby. V mimopražských regionech se 
dobrovolníci zhruba dvakrát měsíčně účastnili 
aktivit Regionálních kontaktních center, během 
setkání podporovali klienty a obohacovali 
program center svými vlastními příspěvky, např. 
cestopisnými přednáškami či přednáškami 
o svém rodném městě, kraji a svých zálibách, 
studijních a pracovních plánech apod.

Díky dobré spolupráci s organizací ASF jsme 
v září 2013 i přesto, že naše žádost o evropský 
grant nebyla schválena, byli schopni získat 
dobrovolníka pro pražské klienty. Náklady 
na tohoto dobrovolníka převzala ASF. Díky 
osobní angažovanosti jiného německého 
dobrovolníka, který se projektu účastní na 
vlastní náklady, jsme nakonec v posledním 
čtvrtletí 2013 měli v Praze dva dobrovolníky, 
a služby klientům tak nemusely být omezeny.

V závěru roku 2013 nám byl dodatečně přiznán 
grant na dobrovolníka, který se původně zapojil 
na vlastní náklady, a to na období leden — 
srpen 2014, a dále byl přiznán grant na  dva 
dobrovolníky pro období září 2014 — srpen 2015.

CELKOVÉ VÝSLEDKY  
ČTYŘ REGIONÁLNÍCH  
KONTAKTNÍCH CENTER PRO 
OBĚTI NACISMU  
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
V průběhu roku 2013 se návštěvníci všech  
Regionálních kontaktních center pro oběti nacismu 
a mezigenerační dialog zúčastnili celkem 90 
společenských, kulturních a vzdělávacích akcí. 

Počet setkání v členění na  jednotlivé regiony 
nabízí tabulka č. 1.

TABULKA Č. 1 — 
POČET SETKÁNÍ DLE REGIONŮ
Region     Počet setkání  

České Budějovice  23 
Olomouc 27 
Ostrava 14 
Ústí nad Labem 28
Celkem 92 

V roce 2013 došlo poprvé k tomu, že se zástupci 
všech Regionálních kontaktních center sjeli 
do Prahy, aby se zde, společně s návštěvníky 
pražského centra, zúčastnili oslav pátého výročí od 
zahájení projektu Kontaktních center následného 
a Slavnostního koncertu pro oběti nacismu. 

Co se týče celkové návštěvnosti  Regionálních 
kontaktních centr, dosáhla v roce 2013 
celkového počtu 1 233 návštěv. Toto 
číslo zahrnuje jak pravidelné návštěvníky 
center — přeživší oběti nacismu, jejich blízké 
a pozůstalé, — tak studenty, pedagogy, zájemce 
z řad odborné i laické veřejnosti a hosty. 

Přehled návštěvnosti v členění dle  jednotlivých 
regionů lze vyčíst z tabulky č. 2.

TABULKA Č. 2 — 
NÁVŠTĚVNOST DLE REGIONŮ
Region     Počet setkání  

České Budějovice 374         
Olomouc 302
Ostrava 286
Ústí nad Labem 271
Celkem 1 233

Velmi nás těší, že do našich center nacházejí 
cestu noví návštěvníci, kteří svojí účastí 
pomáhají vyrovnávat přirozený úbytek 
způsobený smutným, přesto však přirozeným 
jevem — odchodem nejstarších seniorů, přímých 
svědků nacistického teroru. Tito nově příchozí 
zároveň obohacují program center — coby 
příslušníci generace narozené v  poválečných 
letech přinášejí jiný typ životní zkušenosti, 
do níž se válečné utrpení a strádání zapsalo 
sice zprostředkovaně, přesto však bolestně 
skrze utrpení jejich rodičů či prarodičů.

DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ 
OBĚTEM NACISMU

Tento projekt patří v rámci činnosti 
naší společnosti k těm, jež mají nejdelší 
historii — byl zahájen již v roce 2006 
a od té doby kontinuálně pokračuje. Od 
samého počátku jej významně podporu-
je německá spolková nadace Připomín-
ka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung 
EVZ), německé sdružení Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste (ASF) a jeho 
zastoupení v ČR, občanské sdružení 
Servitus. Pro práci s dobrovolníky jsme 
rovněž získali akreditaci České národní 
agentury v programu Mládež v akci — 
Evropská dobrovolná služba.

První lokalitou, kde v roce 2006 začali 
dobrovolníci poskytovat pomoc a podporu 
obětem nacismu, byla Severní Morava. 
V následujících letech byla služba postupně 
rozšířena do dalších lokalit České republiky.

Cíl projektu
Cílem projektu je přispívat ke zlepšení 

a zkvalitnění života našich klientů. Živá 
paměť tím naplňuje své poslání pečovat 
o oběti nacismu a jejich vzpomínkový odkaz 
a přispívat k předávání historických zkušeností 
formou mezigeneračního dialogu.
Od počátku projektu spolupracujeme s organizací 

ASF, jež byla založena v Německu po druhé světové 
válce s cílem postavit se tváří v tvář odkazu 
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klientům jimi vynaložené částky vracely co 
nejdříve. Klienti mohli kombinovat čerpání 
příspěvku na všechny výše uvedené druhy péče.

V roce 2013 činila celková výše příspěvku na 
osobu 2 000 Kč. Do projektu bylo řádně přihlášeno 
celkem 338 osob, přičemž 272 z nich. byly alespoň 
jednou proplaceny účetní doklady za výše zmíněné 
služby. Za celé projektové období bylo uskutečněno 
celkem 507 plateb v celkové výši 486 255 Kč. 
Proplácení výdajů bylo ukončeno v srpnu 2013.

Ke zdárnému průběhu projektu přispěla 
spolupráce s následujícími organizacemi: 

Centrom, o. s., Ostrava
Drom, romské středisko, Brno
IQ roma servis, o. s., Brno
Khamoro — romské integrační centrum, o. s., 
Chodov 
Krajské úřady České Budějovice, Olomouc, Ostrava 
Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí
Městský úřad Blansko
Městský úřad Bílina
Muzeum romské kultury v Brně
Poradna pro občanství/občanská 
a lidská práva Ústí nad Labem
Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje
Terezínská iniciativa
Výbor pro odškodnění romského holocaustu
Vzájemné soužití, o. s., Ostrava

DOSAŽENÉ PROJEKTOVÉ VÝSLEDKY

V roce 2013 bylo celkově uskutečněno 1491 
intervencí s klienty, jednotlivé druhy intervencí 
jsou zaznamenány v tabulce č. 1 a grafu č. 1.
Tabulka č. 2 a graf č. 2 zobrazují 
procentuální vyjádření počtu intervencí 
v roce 2013 v jednotlivých krajích ČR.

TABULKA Č. 1. —  
POČTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ  
INTERVENCÍ

Druh intervence Počet

Telefonická 197
Osobní  
(v kanceláři nebo v terénu) 148

Písemná 1146
Celkem 1491

GRAF Č. 1 —  
POČTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ INTERVENCÍ

GRAF Č. 2 — 

TABULKA Č. 2 —  
PROCENTUÁLNÍ VYJÁDŘENÍ POČTU  
INTERVENCÍ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH 
ČR V ROCE 2013

Druh intervence Počet

Telefonická 197
Osobní  
(v kanceláři nebo v terénu) 148

Písemná 1146
Celkem 1491

SPECIÁLNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE 
O PŘEŽIVNÍ OBĚTI NACISMU 
V ČESKÉ REPUBLICE

Tento projekt financovaný z prostředků 
Stiftung EVZ realizovala v roce 2013, 
stejně jako v roce předešlém, naše  
společnost na celém území ČR.

Cíl projektu
Cílem projektu je podpořit a aktivizovat především 
imobilní oběti nacismu a specifickou skupinu 
romských obětí nacismu tak, aby se jejich sociální 
situace vyrovnala či zlepšila, aby mohly co nejdéle 
setrvat ve svém přirozeném, domácím prostředí 
a vést po všech stránkách plnohodnotný život.

Cíl byl naplňován prostřednictvím:

— psychosociální podpory a aktivizace 
klientů pracovníky projektu pomocí osobních, 
písemných a telefonických intervencí,
— sociálního poradenství a pomoci klientům při 
uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů.  
— specifické materiální pomoci 
romským obětem nacismu.

Cílová skupina
Nejstarší věková skupina seniorů — zejména 
imobilní a jinak znevýhodněné oběti nacismu 
a dále skupina romských obětí nacismu, která 
je vzhledem ke svému specifickému osudu za 
druhé světové války i po ní obzvláště zranitelná. 

Projektové aktivity  
v roce 2013

SETKÁVÁNÍ

Individuální setkávání projektových pracovníků 
především s imobilními klienty v jejich domácím 
prostředí. Schůzky mají za cíl klienty aktivizovat 
a pomoci jim v oblasti, kterou klienti cítí jako 
potřebnou. Obsahem může být popovídání si, 
procházka, pomoc s vařením, donáška nákupu, 
pomoc s obsluhou PC nebo mobilního telefonu atd. 
Klient sám určuje, jak bude setkání probíhat.

Skupinová setkání, tzv. Minicafé, jsou 
neformální schůzky přeživších s imobilními 
oběťmi nacismu v jejich domácím prostředí 
za účasti projektového pracovníka.

V průběhu roku 2013 probíhaly oba typy setkání 
ve vybraných regionech České republiky, 
a to v Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě, 
Praze a Ústí nad Labem, tedy v regionech, 
v nichž Živá paměť působí prostřednictvím 
svých dlouhodobých projektů Dobrovolníci 
pomáhají obětem nacismu a Kontaktní centra 
pro oběti nacismu a mezigenerační dialog.

Ze strany klientů jsme zaznamenali vyšší zájem 
o individuální návštěvy, než o skupinová setkání. 
V roce 2013 bylo uskutečněno 139 individuálních 
návštěv. A osm osob se zúčastnilo tzv. Minicafé.

Původně dvouletý projekt byl prodloužen do 
30. června 2014. V tomto období bude projekt 
fungovat v omezené míře a projektoví pracovníci se 
budou soustředit především na setkávání s klienty.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Oběti nacismu z celé České republiky mohly 
do listopadu 2013 požádat o jednorázový 
finanční příspěvek na úhradu právních 
a psychologických, resp. psychoterapeutických 
služeb ve výši 1 000Kč. O tento příspěvek 
jsme zaznamenali jen velmi malý zájem.

SPECIFICKÁ MATERIÁLNÍ POMOC  
ROMSKÝM OBĚTEM NACISMU

Romské oběti nacistického pronásledování 
za druhé světové války, které nejsou držiteli 
Osvědčení dle zákona 255/1946 Sb. a zároveň 
nepobírají příspěvek na péči či jej pobírají ve 
stupni nižším než III. a IV., měly možnost podat 
přihlášku do projektu a požádat o finanční 
příspěvek na pečovatelskou službu, osobní 
asistenci, ošetřovatelskou a lékařem doporučenou 
rehabilitační péči. Jednalo se o zpětnou úhradu 
vynaložených nákladů, čímž bylo zajištěno 
využití příspěvku v souladu s projektovými cíli. 
Od září 2012 jsme rozšířili možnosti využití 
příspěvku rovněž na na lékařem předepsané 
nebo doporučené léky, regulační poplatky 
u lékaře,  za pobyt v  nemocnici či za recept. 
Zpětné proplácení výdajů probíhalo vždy po 
ukončení kalendářního čtvrtletí tak, aby se 
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vzdělávací  
a informační činnost
 
 ZMIZELÍ ROMOVÉ  
A ROMOVÉ DNES

Cílová skupina
Žáci druhého stupně základních škol, 
studenti středních a vysokých škol  
a pedagogové těchto škol.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zprostředkovat 

setkání mládeže s pamětníkem romského 
holocaustu a připomenout tak tragický osud 
českých, moravských a slovenských Romů za 
druhé světové války. Jedním z dalších cílů projektu 
je 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 2013 

s námi spolupracovala přeživší romského 
holocaustu paní Emílie Machálková, která 
v doprovodu pracovníků Živé paměti a Muzea 
romské kultury v Brně navštěvovala školy 
a prezentovala žákům a studentům osud svůj 
i celé své rodiny v období druhé světové války.

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 přechozích letech. Výukový materiál obdržela 
bezplatně každá škola, která se projektu zúčastnila. 
Pro snadnější dostupnost byla přednáška umístěna 
také na internetovou stránku www.kapura.cz.

I v roce 2013 jsme monitorovali názory 
mladých lidí a učitelů na náš projekt, romskou 
tematiku a rasismus v České republice.

Dosažené projektové výsledy
Během roku 2013 se nám podařilo uskutečnit 

14 setkání na základních a středních školách 
s celkovou účastí 630 žáků a 45 pedagogů. 
Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
jsme realizovali jeden vzdělávací program 
pro 103 budoucích učitelů dějepisu 
a společenských věd, kteří se po absolvování 
vzdělávacího programu mohou stát 
multiplikátory na poli multikulturní výchovy.

Po celou dobu trvání projektu jsme se snažili 
motivovat cílovou skupinu k aktivnímu 
přístupu k dané problematice. V této 
souvislosti ve školních letech 2012/2013 
a 2013/2014 probíhala na stránkách www.
kapura.cz vědomostní žákovská soutěž na 
témata Co Tě zaujalo při setkání s pamětnicí 
romského holocaustu na přednášce o dějinách 
Romů? V průběhu trvání soutěže měli 
žáci a studenti možnost vyjadřovat své 
názory k vyhlášeným tématům. Soutěž, jíž 
se zúčastnili žáci a studenti dvanácti škol 
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zapojených do projektu, byla podpořena 
věcným darem, digitálním fotoaparátem 
věnovaným společností Olympus C&S, s. r. o. 

Výhru v soutěži získal v roce 2013  
Jan Pudich, student Gymnázia J. V. Jirsíka 
v Českých Budějovicích.

Soužití s Romy v České republice

„Jak ví asi každý, Romové to u nás nemají vůbec 
jednoduché. Lidé je odsuzují už podle barvy 
pleti. Většina lidí se ani nesnaží seznámit, či 
si krátce popovídat. Bohužel to u nás chodí 
tak, že si člověk myslí co Rom to zloděj.
Já osobně pocházím z Ostravy a jak je všeobecně 
známo, nachází se zde mnoho romských 
spoluobčanů, a tudíž jich i mnoho znám. Měl 
jsem možnost si s nimi povídat každý den 
a musím říci, že to tak není. Jsou i slušní Romové. 
Romové, kteří pracují a žijí čestně. Sami se 
zkuste zamyslet, jestli máte takovou zkušenost.
Romové jsou historicky diskriminovaná rasa. Za 

dob Hitlera byli přesunováni do koncentračních 
táborů a popravováni. To zůstalo v mysli i současné 
generaci. Myslíme si, že jsou zbyteční či snad 
přebyteční. Ale není to tak! Romové jsou součástí 
naší populace, země, historie. Vždy s námi byli 
a vždy budou. Možná se to někomu nelíbí, ale 
snad by změnil názor, kdyby se s nějakými poznal. 
Dle mého názoru by každému obyvateli ČR 
pomohla podobná přednáška, jakou jsme měli 
my, studenti Gymnázia J. V. Jirsíka. Přednáška, 
která je součástí projektu Kapura, brána do světa 
Romů. Přednáška se týká historie i současnosti 
Romských obyvatel. Poukazuje na těžký život Romů 
v před i po 2. Světové válce. Pojednává i o samém 
příchodu Romů do českých zemí. Myslím si, že 
to 80% vůbec neví. Mě osobně přednáška 
naučila mnohé o Romské historii i současnosti. 

Na zajímavosti přidaly přednášce hlavně tematická 
videa, která vše ukázala obrazně. Nebylo to 
pouze představování si situace, ale i vyobrazení.
Nejzajímavější na celé přednášce bylo povídání 

pamětnice, která připojila svůj příběh 
a historky ze života. Místy až neuvěřitelné 
zážitky musely zasáhnout snad každého člověka 
v místnosti. Je až neuvěřitelné, co tato paní 
prožila a přežila. To si musel říci každý posluchač. 
Kdyby se této přednášky účastnilo aspoň 50% 
všech obyvatel ČR, myslím si, že by byli Romové 
více chápáni a tolerováni. Určitě by se změnilo 
jejich postavení v současné společnosti.“
Jan Pudich
(Výňatek z vítězného soutěžního příspěvku) 

Projekt Zmizelí Romové a Romové dnes 
podpořilo v roce 2013 finančním grantem 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, Nadační fond obětem holocaustu a věcným 
darem společnost Olympus C&S, s. r. o.

Více informací o projektu naleznete na našich 
internetových stránkách www.kapura.cz.
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EVROPSKÝ PROJEKT  
PRO SENIORY — GRUNDTVIG: 
AKTIVNÍ SENIOŘI BEZ HRANIC
Od srpna 2013 se obecně prospěšná společnost 

Živá paměť podílí v rámci projektu Kontaktních 
center po oběti nacismu a mezigenerační dialog 
na vzdělávacím programu Evropské unie 
Grundtvig. Jedná se o program celoživotního 
učení pro seniory starších 50 let s cílem zvyšovat 
úroveň znalostí, zkušeností a kompetencí dospělé 
populace. Vedle toho poskytuje rozhodující 
druhou šanci dospělým, kteří opustili školu příliš 
brzy. Program motivuje dospělou populaci
k dalšímu vzdělávání a celoživotnímu 

učení a pomáhá tak čelit společenskému 
problému stárnutí evropské populace.

Partnerem našeho projektu je polská organizace 
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa 
Warmińskov (dále FOSA) se sídlem ve městě 
Olsztyn. V rámci dvouletého projektu (srpen 2013 

— srpen 2015) navštíví šest polských dobrovolníků 
Českou republiku a šest dobrovolníků z České 
republiky navštíví Polsko. Výměnný dobrovolnický 
projekt byl zahájen v říjnu 2013, kdy dvě polské 
dobrovolnice, paní Krystyna Karczewska 
a Anna Podorzelska, přijely do České republiky, 
aby zde strávily tři týdny, z toho většinu času 
v Praze, kde se zapojily do činnosti Kontaktního 
centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog. 
Postupně navštívily další naše centra v Ostravě, 
Olomouci, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. 

Ve všech centrech představily návštěvníkům 
svoji dobrovolnickou činnost a překrásný region 
Mazury, z kterého obě pocházejí. Obě se dále 
po celou dobu pobytu účastnily pravidelných 
akcí pražského Kontaktního centra, při kterých 
pomáhaly s obsluhou návštěvníků a další běžnou 
činností. Kromě toho navštívily přeživší oběti 
nacismu v jejich domovech. Svůj pobyt u nás obě 
hodnotily velmi pozitivně. Seznámily se v jeho 
průběhu s novým typem organizace. Letěly poprvé 
letadlem, strávily delší pobyt v zahraničí, musely 
se vypořádat s každodenními výzvami života  
v — pro ně zcela novém — velkoměstském prostředí.

V letech 2014 — 2015 obdobně vycestuje šest 
zájemců řad našich návštěvníků a spolupracovníků 
do Polska, kde se seznámí s dobrovolnickou 
činností v polské partnerské organizaci FOSA. 
Projekt koordinuje Viola Jakschová ve spolupráci 
s Darinou Sedláčkovou a Jarmilou Pláteníkovou.

LIDÉ?!  
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  
PRO POLICII ČR O RŮZNÝCH 
FORMÁCH DISKRIMINACE 
RÓMŮ A SINTŮ

Cíle projektu
Vzdělávací program si klade za cíl zvýšení 
informovanosti republikových policistů o romské 
národnostní menšině v České republice, 
prevenci patologických jevů ve společnosti 
(extremismus, xenofobie, rasismus) a lidsko-
právní tématiku. Projekt propojuje historické 
téma pronásledování etnické menšiny Romů 
za druhé světové války s tématem porušení 
jejich základních lidských práv. Zaměřuje 
se na policisty, kteří jsou — coby příslušníci 
většinové společnosti — vystaveni všeobecným 
předsudkům vůči Romům, a zároveň se od nich 
očekává, že budou případné problémy v soužití 
majoritní společnosti a romské menšiny schopni 
bezkonfliktně řešit. Vedlejším cílem projektu je 
zvýšení senzibility vůči utrpení obětí rasového, 
národnostního či politického pronásledování 
u pracovníků Policie ČR a státní správy ČR.

Cílová skupina
Příslušníci Policie ČR a pracovníci státní správy ČR.

Průběh projektu v roce 2013
Vzdělávací seminář: „Lidé?! Vzdělávací program 
pro Policii ČR o různých formách diskriminace 
Romů a Sintů.“ je zaměřen na společné soužití 
většinové společnosti s Romy a dodržování 
lidských práv na území ČR. Seminář je 
rozdělen do dvou samostatných bloků.

První blok semináře se zabývá se úvodem  
do historie Romů z pohledu státního aparátu 
a politicko-historickými souvislostmi života 
Romů na území České republiky. Důraz je 
kladen na 20. století a zejména pak na první 
polovinu 20. století, kdy vrcholilo pronásledování 
Romů během nacistické okupace.

Témata:
— Romský holocaust, pronásledování dlouhodobě 
usazené skupiny obyvatel státním aparátem 
— Právní prostředí a poválečné pokusy 
o integraci Romů do většinové společnosti. 

Forma: přednáška lektora doplněná 
o powerpointovou prezentací.

Přednášku zajišťuje lektor  
Mgr. Petr Lhotka (historik, právník)

V druhé části semináře vystupuje odborník 
na romskou problematiku, příslušník romské 
menšiny, který účastníky semináře seznamuje 
se zvyky Romů a jejich specifickým sebeurčením 
ve společnosti. Zároveň poskytuje „návody“ 
k pochopení chování Romů na příkladech 
pozitivních a negativních řešení krizových 
situací. V této části semináře je jeho účastníkům 

rovněž přiblížena každodennost života 
romské menšiny v České republice,(např. 
jejich problémy s hledáním práce, soužití 
s rodinou, konflikty, které vyplývají ze spolužití 
s většinovou komunitou. Jsou představeny 
příklady dobré praxe při řešení konfliktů. 

Témata:
— Specifické chování Romů.
— Odlišné skupiny Romů.
— Současné negativní jevy a kriminalita.

Forma: workshop vedený odborníkem 
na romskou problematiku.

Zatímco workshop vede Helena Danielová, 
lektorka zaměřující se na romskou menšinu, 
moderaci celého semináře zajišťuje pracovník 
Živé paměti, který se tak stává prostředníkem 
mezi přednášejícími na jedné straně 
a účastníky semináře na straně druhé.

Dosažené výsledky
V průběhu roku 2013 jsme vzdělávací 
seminář realizovali ve čtyřech krajích České 
republiky. Během seminářů jsme vyškolili 
81 policistů, kteří mohou získané poznatky 
uplatňovat ve své každodenní praxi.
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scénář / kamera / režie | PETR ZÁRUBA
námět | VÍT FOJTEK | PAVEL VOVES
střih | KRISTÝNA TOUPALOVÁ
mix zvuku / Bystrouška studio zvuků | JAN HÁLA 
grafický design | HYNEK REICH ŠTĚTKA
produkce ČT | DAVID URBÁŠEK
dramaturg ČT | JOSEF ALBRECHT
účinkovali | Ing. LADISLAV BÉM | Ing. KAREL HÝBEK | PhDr. VOJMÍR SRDEČNÝ 
Prof. PhDr. JAN ŠABRŠULA DrSc. | JUDr. JIŘÍ ZAPLETAL | Ing. LUBOR ZINK
Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT PhD. a ANNA MILARCH

producent Živá paměť | PAVEL VOVES
producenti ČT| LENKA POLÁKOVÁ | DAVID BOHÁČ
producentka CINEPOINT| ALICE TABERY
52 min. | 16:9 | verze česká | německé titulky
© CINEPOINT s.r.o. | Česká televize | Živá paměť o.p.s. 2013

Film vznikl za přispění Česko–německého fondu budoucnosti a Nadačního fondu obětem holocaustu 

film Petra Záruby ZV
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DOKUMENTÁRNÍ FILM  
S PAMĚTNÍKY  
17. LISTOPADU 1939.  
ZVLÁŠTNÍ AKCE STUDENTI
Po více jak tříletém úsilí se nám podařilo ve 

spolupráci s produkční společností Cinepoint  
a Českou televizí Ostrava dokončit natáčení 
dokumentárního filmu režiséra Petra Záruby  
o událostech 17. listopadu 1939 
s názvem Zvláštní akce Studenti, který 
se v roce 2013 dočkal premiéry.

Film zachycuje autentické vzpomínky šesti 
vysokoškolských studentů, přímých aktérů 
událostí 17. listopadu 1939, se kterými měla 
Živá paměť tu čest dlouhodobě spolupracovat. 
Tehdejší studenti ČVUT v Praze, pánové Ladislav 
Bém a Karel Hýbek, a studenti Karlovy univerzity, 
pánové Vojmír Srdečný a Jan Šabršula přibližují 
divákům, jaké to bylo účastnit se protiněmeckých 
demonstrací a pohřbu Jana Opletala. Pan Jiří 
Zapletal je zase svědkem situace, která panovala 
na Masarykově univerzitě v Brně. Všichni společně 
podávají svědectví o nelehkém životě, který 
vedli během internace v koncentračním táboře 
Sachsenhausen, kam byli v rámci nacistické 
akce „Sonderaktion Prag vom 17. November 
1939“ — spolu s dalšími více než 1 200 českými 
studenty — po uzavření českých vysokých 
škol odvlečeni. Lubor Zink, jediný z hlavních 
protagonistů filmu, kterému se před nacisty 
podařilo uprchnout, přináší pak perspektivu 
pohledu z Anglie, kde se jako příslušník 
tamějších československých zahraničních 
jednotek účastnil v roce 1941 vyhlášení 
17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva. 

Druhá část dokumentu se zabývá tím, jak se 
vyvíjel pohled na události 17. listopadu 1939 a osud 
Mezinárodního dne studentstva po druhé světové 
válce, v období komunismu a po roce 1989.

Německá premiéra filmu se uskutečnila 
v Památníku a muzeu Sachsenhausen 
21. dubna 2013, u příležitosti 68. výročí 
osvobození koncentračního tábora Sachsenhausen. 
Slavnostní premiéry v Berlíně se zúčastnili i tři 
dosud žijící aktéři, režisér a zástupci Živé paměti  
a Cinepointu, kteří se podíleli na 
tvorbě filmového dokumentu. 

Česká veřejná projekce dokumentárního filmu 
se uskutečnila 28. listopadu 2013 v Evropském 
domě v Praze ve spolupráci se Zastoupením 
Evropské komise v ČR a odborem  informování 
o evropských záležitostech Úřadu vlády 
ČR. Projekce proběhla za účasti veřejnosti, 
pamětníků a jejich rodin. Dokumentární film 
uvedla rovněž Česká televize 18. listopadu 2013 
v hlavním vysílacím čase na programu ČT 2 
a dále pak v repríze o několik dní později.

Dokumentární film Zvláštní akce Studenti 
současně vyšel také na DVD a bude 
využíván v rámci vzdělávacích aktivit 
Živé paměti na středních školách.

U příležitosti výročí listopadových událostí roku 
1939 Živá paměť zajistila projekci dokumentárního 
filmu pro několik škol v Praze a Dobříši. 
Začátek projekce filmu byl doplněn krátkou 
přednáškou, která listopadové události roku 1939 
zasadila do historického kontextu. Přednášku 
a moderaci zajistil pracovník Živé paměti. 

Projekce se osobně zúčastnil pamětník 
a přímý účastník listopadových událostí 
roku 1939 pan PhDr. Vojmír Srdečný, 
který po skončení promítání odpovídal 
na dotazy studentů a pedagogů.

Na dokončení filmu v roce 2013 se za Živou 
paměť podíleli Pavel Voves a Vít Fojtek.

Natáčení a dokončení filmového dokumentu 
finančně podpořila Česká rada pro oběti nacismu.

VÝSTAVA  
TOTÁLNĚ NASAZENI  
NA OBERSALZBERGU
Od října 2013 do dubna 2014 byla v prostorách 
muzea „Dokumentace Obersalzberg“ v blízkosti 
bavorského Berchtesgadenu prezentována 
výstava Česko-německého fondu budoucnosti 
(ČNFB) a Dokumentačního centra nucené 
práce v Berlíně-Schöneweide s názvem Totálně 
nasazeni — nucená práce českého obyvatelstva 
pro třetí říši (Im Totaleinsazt — Zwangsarbeit der 
tschechischen Bevölkerung für das Dritte Reich).

Tato výstava, jež byla v roce 2008 poprvé 
představena v Berlíně a poté na několika dalších 
místech na území Německa, byla v rámci cyklu tzv. 
zimních výstav představena také v dokumentačním 
centru na Obersalzbergu. Dosavadní výstava 
byla významně rozšířena o historii nuceného 
pracovního nasazení Čechů na Obersalzbergu, 
v Berchtesgadenu a blízkém okolí. Rozšíření 
výstavy o nové panely věnované nucené práci 
Čechů na Obersalzbergu realizovala Živá paměť ve 
spolupráci s ČNFB, Institutem pro soudobé dějiny 
Mnichov-Berlín a Dokumentací Obersalzberg 
pod vedením kurátora Alberta A. Feibera.

Na základě bohatého materiálu, který se podařilo 
získat v archivních fondech ČNFB, Národního 
archivu a kontaktováním dosud žijících pamětníků 
a dědiců, vzniklo 15 nových panelů věnovaných 
historii českých nuceně nasazených v této oblasti. 
S pamětníkem panem Zdeňkem Hůlkou z Chebu 
jsme pro účely výstavy natočili video rozhovor, 
jehož sestřih je rovněž součástí výstavy.

K TÉMATU VÝSTAVY

Za druhé světové války bylo nuceno pracovat 
pro nacistický režim mnoho milionů osob, ať už 
civilních pracovníků, válečných zajatců či vězňů 
koncentračních táborů. Mezi nimi bylo také zhruba 
450 000 osob z tzv. protektorátu Čechy a Morava. 
Přímo na Obersalzbergu, v Berchtesgadenu a okolí 
bylo nuceně nasazeno několik set Čechů, podle 
odhadů až 1 500 osob. Většina z nich pracovala 
pro stavební firmy na stavbách Obersalzbergu, 
na stavbách podzemních bunkrů a v nedalekém 
kamenolomu Zill. V Berchtesgadenu a okolí byli 
Češi nasazováni na práce u místních živnostníků, 
například pekařů, zelinářů, řezníků nebo ve 
stěhovací firmě patřící tehdejšímu starostovi 
Berchtesgadenu. Ženy musely pracovat 
v lágrech,  penzionech či restauracích jako 
pomocné pracovní síly v kuchyni a uklízečky.

VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ

Nové rozšíření výstavy stavělo především na 
osobních vzpomínkách pamětníků. Jedním 
z nich byl i pan Zdeněk Hůlka, který 
významně přispěl k obohacení výstavy svými 
vzpomínkami na dobu nuceného nasazení 
i dobovými fotografiemi a dokumenty.

Pan Zdeněk Hůlka se narodil v roce 1920 
v Žirovnici, vyučil se obuvníkem a pracoval 
v otcově dílně. Dne 26. 9. 1942 byl úřadem práce 
přikázán na práci k firmě Polensky&Zöllner 
do kamenolomu Zill na Obersalzbergu. Zde se 
těžil a upravoval růžový mramor pro stavby domů 
na Obersalzbergu, včetně Hitlerova Berghofu 
a domů dalších členů nacistické mocenské elity. 
Pan Hůlka zde, spolu s dalšími Čechy, vykonával 
těžkou práci jako pomocný dělník a vrtač kamene. 
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FRANTIŠEK BRANDA

Erinnerungen des Tschechen František Branda, Jahrgang 1922, an

seine Zeit als Zwangsarbeiter im Stahlwerk in Gröditz.

František Branda, Jahrgang 1922, aus Holice (Tschechien), 2013.

[Zeitzeugengespräch: Projektgruppe „Zwangsarbeit” in Kooperation mit Živá paměť]

G_P_Branda_01_1 /

folgt aktuell

František Branda im Alter von 90 Jahren, 2013.

[Privatbesitz] 

Der gelernte Maschinenschlosser wird an seinem 20. Geburtstag per 

Bescheid vom Arbeitsamt zur Zwangsarbeit in Deutschland rekrutiert. 

Arbeitsort: das Stahlwerk in Gröditz. Weil er gut deutsch spricht, 

wird der Tscheche als Wartungsmechaniker angelernt. Die tägliche 

Arbeitszeit beträgt zwölf Stunden, zwei Sonntage im Monat sind frei.

„Ich bekam einen Verpflichtungsbescheid vom Arbeitsamt. 

Darin stand, dass ich am 28. Oktober 1942 zu einer 

bestimmten Zeit – es war abends – am Bahnhof in 

Pardubitce sein sollte. Aus meiner Heimatstadt Holice 

waren wir insgesamt zehn Leute. Aber der ganze Zug 

war schon voll. Er fuhr direkt nach Deutschland. Wir 

bekamen etwas Proviant für die Reise. Die Fahrt 

dauerte etwa 24 Stunden. Und noch im Zug wurde uns 

mitgeteilt, in welchem Betrieb wir arbeiten sollten.”

„Unser Obermeister, Herr Lehmann, war ein ehrlicher 

Mensch. Er fühlte mit uns. In der Abteilung gab es deutsche 

Lehrlinge und ich habe drei italienische Gefangene und 

drei Jungen aus der Ukraine als Hilfe gehabt. Im Werk 

arbeiteten auch Holländer, Serben, Franzosen … Die Polen 

und die Russen mussten das Kennzeichen ,P‘ und ,OST‘ 

tragen. Sie lebten unter sehr schlimmen Bedinungen. Wir 

haben ihnen oft etwas zu essen ins Werk geschmuggelt … 

Am Anfang war ich in einem Lager beim Betrieb unterge-

bracht. Später wohnte ich mit einem Kollegen privat bei 

Frau Schneider in Prösen – Waldfrieden hieß das.”

Am 25. April 1945 macht sich František Branda nach der Schicht auf 

eigene Faust auf den Weg nach Hause – zuerst per Zug und dann zu 

Fuß. Über die Erlebnisse während der Zwangsarbeit hat er später mit 

seiner Frau und seiner Tochter nicht oft gesprochen. František Branda 

ist heute 90 Jahre alt und lebt in Holice.

František Branda, Jahrgang 1922, aus Holice (Tschechien), 2013.

[Zeitzeugengespräch: Projektgruppe „Zwangsarbeit” in Kooperation mit Živá paměť]

VÝSTAVA GRÖDITZ  
POD HÁKOVÝM KŘÍŽEM
V roce 2013 spolupracovala Živá paměť 
s berlínskou obecně prospěšnou společností 
Projektgruppe „Zwangsarbeit“ e. V., která 
se zabývá historií nuceného nasazení
a vzdělávací, výstavní a osvětovou činností 
vztahující se k tomuto tématu.

Živá paměť se podílela na vyhledávání 
a kontaktování českých pamětníků 
(popř. pozůstalých po těchto osobách), kteří byli 
za druhé světové války nuceně nasazeni v obcích  
Riesa a Gröditz či jejich blízkém okolí. Dohledané 
životní příběhy, stejně jako dokumenty a fotografie 
k tomuto tématu byly zapracovány do dvou výstav, 
pořádaných Projektgruppe „Zwangsarbeit“ e. V. 

Vernisáž výstavy o nuceném nasazení v obci 
Gröditz pod názvem Gröditz unterm Hakenkreuz 
(Gröditz pod hákovým křížem) se konala dne 
26. 4. 2013, obdobný výstavní projekt pro město 
Riesa s názvem Riesa unterm Hakenkreuz 
byl veřejnosti představen dne 7. 6. 2013.

Vzpomínky pamětníků
Jedním z pamětníků, kterého se Živé paměti 
podařilo kontaktovat, byl pan František Branda 
(nar. 1922) z obce Holice. Pan Branda, vyučený 
zámečník, byl od října 1942 nuceně nasazen 
v ocelárnách v Gröditz (Stahlwerk Gröditz). 
Ubytován byl na lágru poblíž podniku. Díky 
dobrým znalostem němčiny byl zaučen na údržbáře. 
Pracovní nasazení bylo vysoké, pracovní doba 
byla 12 hodin denně, jen dvě neděle v měsíci 
byly volné. Pracoval společně s německými učni, 
italskými válečnými zajatci a mladíky z Ukrajiny.
Pan Branda vzpomíná: „V závodě pracovali také 
Holanďané, Francouzi a Srbové… Poláci a Rusové 
museli na oblečení nosit označení P a Ost. Jejich 
životní podmínky byly velice těžké. Často jsme 
jim na pracoviště propašovali něco k jídlu…“
Dne 25. dubna 1945 se František 
Branda rozhodl pro útěk a postupně 
se vlakem a pěšky dostal domů. 

Bydlel na lágru Zill, který tvořily tři dřevěné 
budovy umístěné ve stráni poblíž lomu. Při práci 
v lomu utrpěl pan Hůlka úraz nohy a rukou.

Na jaře roku 1944 byl Zdeněk Hůlka tři týdny 
vězněn gestapem v Innsbrucku a Salcburku, 
protože při jednom výletu do hor nevědomky 
překročil státní hranice se Švýcarskem.
Od 19. 6. 1944 byl pan Hůlka jako vyučený 
řemeslník přidělen k obuvnické firmě Salamander 
Schuhhaus Angerer v Berchtesgadenu. Zde 
se setkal s Terezií Wojtkiewiczovou, polskou 
vysokoškolskou studentkou z Litvy, která byla 
nuceně nasazena jako uklízečka a pomocná síla do 
kuchyně berchtesgadenského hotelu Watzmann. 
Po bombardování Obersalzbergu dne 25. 4. 1945 
se společně vrátili do vlasti. V roce 1946 se 
pan Zdeněk Hůlka s Terezií Wojtkiewiczovou 
oženil a společně prožili celý život. 

VERNISÁŽ

Zahájení výstavy se uskutečnilo v prostorách 
Dokumentace Obersalzberg dne 2. října 2013. 
Samotná výstava byla umístěna v podzemních 
prostorách muzea, v části bývalého bunkru, 
který budovali též čeští nuceně nasazení.
Úvodní slovo pronesl zástupce ředitele Institutu 
pro soudobé dějiny Mnichov-Berlín, pan 
Dr. Magnus Brechtken. K přítomným 
hostům promluvil také generální konzul 
ČR v Mnichově, pan Josef Hlobil. Za ČNFB  
přednesl k tématu nuceného nasazení úvodní 
přednášku jeho ředitel, pan Dr. Tomáš Jelínek.

 PŘEDNÁŠKA K TÉMATU  
ČEŠTÍ NUCENĚ NASAZENÍ  
NA OBERSALZBERGU 

V rámci doprovodného programu výstavy se 
dne 18. února 2014 v Dokumentaci Obersalzberg 
uskutečnila přednáška pro veřejnost Čeští 
nuceně nasazení na Obersalzbergu — 
z perspektivy pamětníků, kterou připravila 
spolupracovnice Živé paměti Šárka Jarská. Život 
českých nuceně nasazených byl představen 
na základě jejich osobních vzpomínek, 
jedinečných fotografií a dokumentů.
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SPOLUPRÁCE  
S EVROPSKÝM INSITUTEM  
ODKAZU ŠOA, O. P. S.

Mezinárodní workshop  
Sociální péče/ 
Střední a Východní Evropa

Ve dnech 11. — 12. prosince 2013 
proběhl v Domově sociální péče 
Hagibor v Praze mezinárodní workshop 
věnovaný otázkám sociální péče 
o přeživší holocaustu a ostatní oběti 
nacistické perzekuce, se zvláštním 
zřetelem k situaci v zemích Střední 
a Východní Evropy.

 Živá paměť se prostřednictvím Dariny Sedláčkové, 
členky mezinárodního Poradnho výboru 
Evropského institutu odkazu šoa, spolupodílela 
na obsahové přípravě worskshopu. Na samotném 
workshopu pak naše společnost zajistila dva 
odborné příspěvky, jež přednesly Viola Jakschová 
a Darina Sedláčková. 

Program workshopu byl rozdělen do pěti panelů. 
V zahajovacím panelu se účastníci zamýšleli 
nad otázkou, kdo jsou přeživší holocasutu 
a ostatní oběti nacistické perzekuce. Na základě 
zkoumání míry jejich sociálního začlenění do 
společnosti v minulosti a dnes se panelisté 
pokusili definovat optimální legislativní rámec, 
jež by přeživším a ostatním obětem nacistické 
perzekuce umožnil důstojné společenské 

postavení a především přístup k tolik 
potřebné sociální a zdravotní péči.

V druhém panelu byly představeny příklady dobré 
praxe v oblasti vládních i nevládních iniciativ. 
V rámci tohoto panelu mj. vystoupila paní Viola 
Jakschová, která seznámila účastníky s celkovou 
činností Živé paměti a zejména pak s projekty, jež 
jsou přímo určeny přeživším holocaustu a ostatním 
obětem nacistické perzekuce. Tento panel se 
věnoval dále definování optimálního modelu 
spolupráce mezi vládním a nevládním sektorem, 
mezinárodními institucemi a privátním sektorem.

V rámci třetího panelu seznámila Darina 
Sedláčková jeho účastníky s odbornou studií 
Situace v oblasti péče poskytované přeživším 
holocaustu a ostatním obětem nacistické 
perzekuce na území České republiky. Studie 
byla zpracována v letech 2011 — 2012 pro 
potřeby ESLI kolektivem autorů pod odbornou 
supervizí Živé paměti. Na worskhopu byl 
představen celkový obsah studie včetně 
metodologických východisek a výstupů 
z odborných rešerší a rovněž byla prezentována 
závěrečná expertní stanoviska a doporučení.

Čtvrtý panel byl věnován otázkám finanční 
perspektivy v oblasti poskytování péče 
přeživším holocaustu a ostatním obětem 
nacistické perzekuce v nadcházejících letech. 

Pátý, závěrečný panel nahlížel otázku 
péče o tyto osoby coby integrální součást 
péče o společnou evropskou paměť. 
Řečníci zdůraznili nezastupitelnou 
roli a zodpovědnost multilaterálních 
organizací, zejména pak Evropské unie.

Cyklus vzdělávacích  
seminářů Pochopením  
minulosti ke zvýšení kvality 
poskytování sociálních služeb 
V létě roku 2013 byly ze strany ESLI zahájeny 
kroky k realizaci jednoho z expertních doporučení 
obsažených ve výše zmíněné studii, a to 
vypracování speciálního vzdělávacího modulu, 
jež by sociálním pracovníků a pracovníkům 
v sociálních službách poskytl účinný nástroj 
pro pochopení specifických projevů a potřeb 
přeživších holocaustu a ostatních obětí nacistické 
perzekuce, vyplývajích z jejich negativní 
osobní či rodinné zkušenosti s německým 
nacionálně socialistickým režimem.

Zástupkyně Živé paměti Darina Sedláčková byla 
pozvána k účasti v expertní skupině ESLI, jejímž 
cílem bylo původní myšlenku rozpracovat do 
podoby vzdělávacího produktu odpovídajícího 
odborným kritériím a požadavkům akreditační 
komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE
Spolupráce  
s německým městem Jena
Na podzim roku 2012 roku se na naši společnost 

obrátil historik Marc Bartuschka, pověřený 
vedením města Jena výzkumem o nucené 
práci za druhé světové války, s prosbou 
o zprostředkování kontaktu s bývalými vězni 
koncentračních táborů a nuceně nasazenými 
v Jeně nebo jejím okolí. Rešerší v elektronické 

databázi příjemců humanitárních plateb 
z prostředků německé nadace Připomínka, 
odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ) 
v České republice, kterou má díky spolupráci 
s Česko-německým fondem budoucnosti naše 
společnost k dispozici, bylo nalezeno 118 vhodných 
žadatelů. Těmto bývalým nuceně nasazeným 
jsme zprostředkovali prosbu pana Bartuschky 
o spolupráci. K dopisu byl přiložen dotazník 
s dotazy na průběh a podmínky nuceného 
nasazení, místo nasazení, reflexi chování 
německého obyvatelstva za války a další. Obdrželi 
jsme 12 odpovědí s vyplněnými dotazníky, 
k některým byly přiloženy i fotografie či dobová 
korespondence. Dotazníky a komentáře byly 
přeloženy do německého jazyka a zaslány do Jeny. 
Materiály budou mimo jiné využity pro chystanou 
publikaci o historii města Jena týkající se tohoto 
období a budou uloženy v tamním archivu.

Všichni bývalí nuceně nasazení, kteří reagovali 
na prosbu o spolupráci, obdrželi na závěr 
spolupráce děkovný dopis od vrchního starosty 
města Jeny pana Albrechta Schrötera, jenž 
v závěru dopisu uvádí: 

Jsme Vám o to více zavázáni k poděkování, protože 
mnohé z popsaných vzpomínek musely být pro 
Vás bolestivé. Hodně pro nás znamená, že jste 
nám přesto sdělili své zkušenosti. Velmi lituji, jaké 
strašné utrpení Vám Němci, také občané města 
Jeny, způsobili. Přeji Vám z celého srdce, aby se 
Vám dobře dařilo, a zůstávám v tiché naději, že 
se i přes zlé období života během druhé světové 
války můžete ohlédnout za naplněným životem.

Komunikaci a koordinaci spolupráce 
s městem Jena, která trvala po celý rok 2013, 
zabezpečovala Viola Jakschová. Administrativní 
práce a komunikaci s dotazovanými zajišťovaly 
Jarmila Pláteníková a Lucie Ehrenbergerová.

Mezinárodní konference 
o výuce moderních dějin
Pracovníci Živé paměti se ve dnech  

12. — 13. 12. 2013 zúčastnili šestého ročníku 
mezinárodní konference o výuce moderních dějin 
I mlčení je lež. Akci už tradičně zajistilo občanské 
sdružení PANT. Během prvního konferenčního dne 
vystoupili v rámci Festivalu výukových projektů 
zástupci tuzemských vzdělávacích institucí 
a organizací, kteří představili výsledky své práce 
za rok 2013 a konkrétní metodické materiály.

Projekt: Životní příběhy druhé světové války, které 
vznikly pro Slezské zemské muzeum — Památník 
II. světové války v Hrabyni, představila pracovnice 
a spoluautorka projektu Viola Jakschová. Výukové 
vzdělávací DVD obsahuje 22 zajímavých osudů 
a je doplněno o didakticko-metodický materiál, 
který uvádí svědectví do dobového kontextu.
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI  
ROKU 2013

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ  
CENY JAROMÍRA ŠAVRDY  
 ZA ROK 2013
U příležitosti Dne lidských práv byla udělena  
Cena Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě. 
Laureátkou ceny za rok 2013 se stala paní 
Emílie Machálková, žena, která podává 
svědectví o romském holocaustu. Slavnostní 
předání ceny se uskutečnilo 5. prosince 2013 
v knihovně Libri prohibiti v Praze.

Živá paměť s radostí podpořila nominaci paní 
Emílie Machálkové na toto významné ocenění.

Paní Machálková od roku 2005 úzce spolupracuje 
se Živou pamětí při realizaci přednášek 
o romském holocaustu v rámci vzdělávacího 
projektu Zmizelí Romové a Romové dnes.

  ROČNÍ  
   ÚČETNÍ  
   UZÁVĚRKA
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem dárcům a příznivcům za laskavou podporu a spolupráci.

DOTACE A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Česká národní agentura Mládež
Česká rada pro oběti nacismu, nadační fond
Nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung Erinnerung, Verantwortungund und Zukunft)
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Nadační fond obětem holocaustu
Renovabis, o. s.
KOMERČNÍ DÁRCI A SPONZOŘI
Olympus C&S, spol. r. o.
Airwaynet, a. s.
PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Agentura domácí péče JAS, Židovská obec Brno 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Barevný děti, o. s. 
Centrom, o. s., Ostrava
Cinepoint, s. r. o.
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Česká alzheimerovská společnost
Diecézní charita České Budějovice
Dokumentationszentrum Prora
Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinschaft Bayern, e. V.
Evropský institut odkazu šoa, o. p. s.
Goethe Institut Praha
Gymnázium Česká, České Budějovice
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava
Charita Ostrava 
IQ roma servis, o. s., Brno
Jednota Orel České Budějovice 
Khamoro — romské integrační centrum, o. s. Chodov 
Krajské úřady České Budějovice, Olomouc, Ostrava 
Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí
Městská knihovna v Praze 
Městský úřad Blansko
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 Flossenbürg
Památník II. světové války v Hrabyni
Pant, o. s. 
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Ústí nad Labem
Pražská informační služba
Pražský literární dům autorů německého jazyka
Římskokatolická farnost — Arciděkanství Ústí nad Labem
Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje
Servitus, o. s.
Statutární město Olomouc
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Velvyslanectví České republiky v SRN
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR
Výbor dobré vůle — Nadace Olgy Havlové
Via e. V. — Verein für internationalen und interkulturellen 
Vzájemné soužití o. s., Ostrava
Židovské obce v ČR
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