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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI___________________________________
Obecně prospěšnou společnost Živá paměť založili 8. prosince 2003 pracovníci Kanceláře pro
oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti.
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
Web: www.zivapamet.cz
Datová schránka: 6wqmnwc
Bankovní spojení:
Fio banka a.s., V celnici 1028/10, Praha 1
Číslo bankovního účtu v CZK:
2500530330/2010
IBAN: CZ4720100000002500530330
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Číslo bankovního účtu v EUR:
2100530331/2010
IBAN: CZ3820100000002100530331
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Číslo transparentního účtu v CZK:
2500783493/2010
IBAN: CZ4220100000002500783493
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
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Zakladatelé

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

PhDr. Darina Sedláčková, předsedkyně
Mgr. Martin Hořák, místopředseda (do 30. 11. 2018)
Doris Grozdanovičová, členka
Dozorčí rada

Mgr. Lucie Kazdová, předsedkyně
Mgr. Jana Havlíková, místopředsedkyně
Martin Thiel, člen (do 30. 11. 2018)
Statutární zástupce

Mgr. Pavel Voves, ředitel
Naši pracovníci
SOCIÁLNÍ ČINNOST

Mgr. et Mgr. Viola Jakschová
Mgr. Jiří Opluštil
Jarmila Pláteníková
Oldřich Pláteník
PhDr. Darina Sedláčková
Bc. Lucie Šancová
Mgr. Alena Větrovcová
Naši spolupracovníci v regionech

Bc. Zuzana Hochová, České Budějovice
Drahuška Gordová, Olomouc
Miluška Ottová, Olomouc
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INFORMAČNÍ, VZDĚLÁVACÍ A DOKUMENTAČNÍ ČINNOST

Mgr. Šárka Jarská, Ph.D.
Mgr. Pavel Voves
NĚMEČTÍ DOBROVOLNÍCI ASF

Praha
Hannah Pohl, 1.9 2017 – 31. 8. 2018
Franca Schirmer 1. 9. 2019 – 31. 8. 2019
České Budějovice
Nelson Tang, 1. 9 2017 – 31. 8. 2018
Joshua Uhlig 1. 9. 2019 – 31. 8. 2019
Olomouc
Friederike Wolff, 1. 9 2017 – 31. 8. 2018
Lene Otto, 1. 9. 2019 – 31. 8. 2019
Ostrava
Flavia Dittrich, 1. 9 2017 – 31. 8. 2018
Lucille Fischer, 1. 9. 2019 – 30. 4. 2019
Ústí nad Labem
Jonathan Icks, 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018
Emily Marie Pattison, 1. 9. 2019 – 31. 8. 2019
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2018
ČESKO-NĚMECKÁ SOUSEDSKÁ SLAVNOST MOST20
2. června 2018 jsme na společném stánku s německou spolkovou nadací Připomínka,
odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ) seznámili účastníky česko-německé sousedské
slavnosti Most20, pořádané u příležitosti 20. výročí vzniku a činnosti Česko-německého
fondu budoucnosti, s pestrou činností naší společnosti a zejména se sociálními službami, které
nabízíme přeživším nacismu a jejich blízkým, a dále se vzdělávacími aktivitami určenými pro
žáky, studenty, jejich pedagogy a širokou veřejnost.

SLAVNOSTNÍ KONCERT OBĚTEM NACISMU
7. června 2018 uspořádala naše společnost ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové
republiky Německo a Hudební a taneční fakultou AMU pod vedením prorektorky pro
mezinárodní vztahy a uměleckou činnost PhDr. Ingeborg Radok Žádné v pořadí již devátý
Slavnostní koncert obětem nacismu. Tisková konference, koncert a navazující společenské
setkání se konalo v krásných prostorách pražského Lobkovického paláce, sídle německého
velvyslanectví a celé se neslo v duchu připomínky 15. výročí vzniku a činnosti naší
společnosti a naší dlouholeté úspěšné spolupráce s německými nadacemi, odbornými
institucemi a památníky.
Německý velvyslanec Dr. Christopher Israng ve svém úvodním vystoupení a pronesl slova
uznání a respektu vůči přeživším a rovněž ocenil dlouhodobou spolupráci s naší společností.
V obdobném duchu hovořil i předseda představenstva Stiftung EVZ, Dr. Andreas Eberhardt,
který naši společnost označil za „spolehlivého a hlavního projektového partnera nadace
v ČR“. Dr. Darina Sedláčková, zakladatelka a předsedkyně správní rady představila činnost
Živé paměti a velvyslanec Ing. Jan Sechter, dřívější zvláštní zmocněnec ministerstva zahraničí
ČR pro otázky odškodňování a toho času poradce předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, zdůraznil nezastupitelnou roli naší společnosti v oblasti péče o přeživší a jejich společný
vzpomínkový odkaz.
V hudební části poté zazněly skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka a dalších autorů v podání
studentů a studentek HAMU: R. Orlandoni – klavír, Martina Bártová – housle, Štěpán
Křováček – violoncello, Eliška Vernerová – zpěv, Nikola Valentová– klavír a Claudie Roch
– kytara. Po hudební části a pohoštění se otevřel prostor k neformálním rozhovorům.

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI NĚMECKÉ SPOLKOVÉ
NADACE PŘIPOMÍNKA, ODPOVĚDNOST
A BUDOUCNOST (STIFTUNG EVZ)
Dne 20. června jsme se setkali s členy mezinárodní správní rady (tzv. kuratoria) a pracovníky
Stiftung EVZ, kteří do Prahy přicestovali na historicky první zasedání mimo Berlín, kde
nadace sídlí. Cílem setkání bylo představit pestrou činnost naší společnosti v oblasti péče a
připomínky a na životních příbězích zúčastněných přeživších reprezentujících různé skupiny
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obětí nacismu upozornit na životní osudy a aktuální situaci a potřeby těchto osob. Setkání se
konalo ve vládním salonku v budově Hlavního vlakového nádraží, symbolicky na místě
deportace statisíců českých občanů na nucené a otrocké práce během druhé světové války, ale
rovněž místě, odkud vyjížděly transporty organizované Nicolasem Wintonem v roce 1939
k záchraně židovských dětí. Setkání se zúčastnil rovněž český kurátor, velvyslanec Dr. Jiří
Šitler, který ve svém příspěvku shrnul mezinárodní úsilí o narovnání křivd způsobených
obyvatelům okupovaných zemích nacistickým režimem.

OZDRAVNÝ POBYT PRO PŘEŽIVŠÍ U BODAMSKÉHO
JEZERA, NĚMECKO
Díky podpoře německého sdružení Maximilian-Kolbe-Werk se v listopadu 2019 deset
přeživším z celé České republiky zúčastnilo ozdravného pobytu v Eichirkenu u Bodamského
jezera. Věkové rozpětí účastníků se bylo mezi 75 - 92 roky a zastoupeny byl všechny
významné skupiny obětí nacistické perzekuce: přeživší holocaust, političtí vězni a nuceně
nasazení. Organizátoři, manželé Schneiderovi připravili pro přeživší řadu poznávacích aktivit,
výletů a společenských setkání. Účastníky hodnotili pobyt velmi kladně.

SLAVNOSTNÍ SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ K 15. VÝROČÍ
ŽIVÉ PAMĚTI
V rámci připomínky 15. výročí vzniku naší společnosti jsme uspořádali 10. prosince 2018
v prostorách Kampusu Hybernská FF UK oslavu, jež začala setkáním a besedou žáků
základní školy s paní Doris Grozdanovičovou, přeživší holocaust a členskou správní rady naší
společnosti. V průběhu slavnostního společenského setkání bylo oceněno více než osmdesát
osobností z řad pamětníků, dlouholetých podporovatelů a partnerů naší společnosti. Činnost
naší společnosti od jejího vzniku v roce 2003 až do současnosti představila zakladatelka
společnosti a předsedkyně správní rady Darina Sedláčková, která rovněž uvedla každého
z oceněných a společně s Pavlem Vovsem, ředitelem naší společnosti, předala oceněným
k této příležitosti speciálně vydaný pamětní list. Hudební vystoupení v prvorepublikovém
rytmu vytvořilo stylovou atmosféru souznící s oslavami 100 let československé / české
státnosti. K dobré náladě přispěl rovněž chutný raut a neformální zábava. Veřejnost byla
o této významné akci informována přímým vstupem veřejnoprávní televize ČT 24.

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 2017 finančně podpořilo Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR, nadace EVZ a Nadační fond obětem holocaustu.
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CÍL PORADNY

Hlavním cílem Poradny je podporovat přeživší nacistické perzekuce a pomáhat jim v tom, aby
se jejich sociální situace vyrovnala nebo zlepšila, a aby mohli 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 perzekvováni z rasových, politických, náboženských
nebo národnostních důvodů (vězni koncentračních, internačních nebo pracovně-výchovných
táborů, ghett, lidé deportovaní na nucené práce apod.). Služeb 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.
 Poskytování odborného poradenství při podávání žádostí o jednorázové odškodnění
pro přeživší romského holocaustu z důvodu internace v pracovních táborech.
 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 2018

V roce 2018 bylo klientům poskytnuto celkem 355 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 obsahuje počty jednotlivých druhů intervencí.
Tabulka č. 1 - Počet jednotlivých druhů intervencí v roce 2018
Druh intervence
Telefonická

Počet
257

Osobní (v kanceláři nebo v
terénu)

78

Písemná

20

Celkem

355
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Jak je patrno z tabulky č. 2, nejvíce intervencí se uskutečnilo v Praze. Tato situace byla
způsobena dobrou místní dostupností Poradny pro pražské i mimopražské klienty. Poměrně
vysoce jsou zastoupeny také kraje Jihočeský, Ústecký, Olomoucký a Moravskoslezský,
v nichž naše společnost realizovala projekt „Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu“ a kde
byla rovněž provozována Regionální kontaktní centra pro oběti nacismu a mezigenerační
dialog. Uživateli služeb odborného sociálního poradenství byli často právě uživatelé ostatních
služeb, poskytovaných naší společností v rámci výše zmíněných projektů.
Tabulka č. 2 - Počet intervencí v jednotlivých krajích ČR v roce 2018

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

Celkem

Počet
intervencí

Procentuální
vyjádření
153
23
2
70
2
6
7
0
0
8
3
44
36
1

43,1
6,5
0,6
19,7
0,6
1,7
1,9
0
0
2,3
0,8
12,4
10,1
0,3

355

100%

SPECIFICKÉ PORADENSTVÍ OHLEDNĚ ZÍSKÁNÍ
STAROBNÍCH ČI POZŮSTALOSTNÍCH DŮCHODŮ ZA
PRÁCI V NACISTICKÝCH GHETTECH
I v roce 2018 pokračovala naše společnost v poskytování specifického poradenství osobám
žádajícím starobní či pozůstalostní důchod z Německa za práci v nacistických ghettech
v období druhé světové války. Tento projekt finančně podpořilo Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR a Nadační fond obětem holocaustu, jimž tímto děkujeme.
CÍL PROJEKTU

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

Cílovou skupinou jsou osoby, které byly v období druhé světové války internovány
z rasových či politických důvodů v ghettech zřízených nacisty v tehdejší Německé říši, na
územích do ní začleněných nebo na územích Německem okupovaných, v nichž pracovaly,
dnes jsou v seniorském věku a žádají o starobní důchod, a dále – žadatelé o pozůstalostní
důchod., tj. pozůstalí po těchto osobách (vdovy a vdovci).
ČINNOST V ROCE 2018

Stále více klientů se na nás obracelo se specifickými dotazy, které vyžadovaly právní
poradenství. Vzhledem k náročnosti celého procesu vyřízení žádosti nás klienti kontaktovali
opakovaně. V průběhu roku 2018 jsme tak klientům poskytli celkem 117 intervencí, z toho 92
intervencí právních, realizovaných naším právníkem Martinem Thielem. Nadto jsme v 19
případech jednali s institucemi za účelem uznání oprávněných nároků žadatelů.
Poradenství bylo poskytováno celorepublikově (v několika případech i mezinárodně),
nejčetnějším kontaktem s klienty byl kontakt telefonický. Ostatní intervence proběhly formou
osobní návštěvy v naší kanceláři, případně u klientů doma, pokud to vyžadoval jejich
zdravotní stav. Písemný kontakt byl méně častý.
Přehled jednotlivých druhů konzultací ukazuje tabulka č. 1.
Tabulka č. 1 - Přehled jednotlivých druhů konzultací s klienty v roce 2018
Druh intervence
Telefonické

Počet
15

Písemné

8

Ambulantní

2

Právní konzultace
Celkem

92
117

Konkrétní formy pomoci poskytované klientům:
 Vyplňování různých druhů žádostí a formulářů v německém, českém nebo anglickém
jazyce, vytvoření a přiložení kopií potřebných osobních dokumentů.
 Podpora při jednání s příslušnými německými i českými úřady a institucemi Překlad
korespondence.
 Urgence nevyřízených žádosti.
 Objasňování důchodových výměrů.
 Právní poradenství ohledně uznávání náhradních dob pojištění, nároků na platbu
Anerkennungsleistung, sepisování odvolání proti nepřiznání důchodu nebo proti
rozhodnutí o přiznané výši důchodu apod.
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PĚT KONTAKTNÍCH CENTER PRO OBĚTI NACISMU
A PSYCHOSOCIÁLNÍ A TERAPEUTICKÉ DOMÁCÍ
SLUŽBY PRO OBĚTI NACISMU
Projekt Kontaktních center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog byl zahájen v roce 2008
s cílem vytvořit v pražském sídle naší společnosti bezpečný prostor pro pravidelné setkávání
přeživších obětí nacismu z Prahy a okolí a příležitostné setkávání přeživších a jejich blízkých
z celé České republiky. Na základě kladných ohlasů na činnost centra jsme se v roce 2009
rozhodli zřídit obdobná centra v Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě a Ústí nad Labem.
Od roku 2012 jsme poskytovali paralelně, v rámci samostatných, na sebe navazujících
projektů psychosociální a terapeutické služby obětem nacismu a jejich blízkým.
Od 1. 5. 2018 došlo ke sloučení projektu kontaktních center s projektem domácí péče s cílem
zajistit lepší provázanost našich služeb a zároveň snížit náklady na administraci projektu.
Projekt je dlouhodobě podporován německou spolkovou nadací Připomínka, odpovědnost
a budoucnost (Stiftung EVZ). Hlavním projektovým partnerem pro oblast mezigeneračního
dialogu – setkávání českých přeživších s německými studenty - je Prag kontakt.
CÍLE PROJEKTU

— Vytvořit prostor, který bude sloužit přeživším k navazování kontaktů nejen s vrstevníky,
ale i příslušníky mladších generací, jimž nejsou lhostejné těžké osudy osob postižených
nacistickým bezprávím.
— Nabídkou služeb a aktivit poskytovat pomoc přeživším, kteří mají vzhledem k vysokému věku
a zdravotnímu stavu omezené možnosti kontaktu se společenským prostředím.
— Prostřednictvím psychosociálních a terapeutických služeb přizpůsobených individuálním
potřebám obětí nacismu a poskytovaných v jejich domácnostech přispět k zachování kvality
jejich života.
— 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.
CÍLOVÁ SKUPINA

— Přeživší nacistické perzekuce a jejich blízcí.
—Žáci, studenti, pedagogové a zájemci z řad veřejnosti, kteří mají příležitost se na
setkáních a besedách s přeživšími seznámit prostřednictvím jejich životních příběhů
s podstatou a extrémními projevy totalitních systémů, zejména nacionálního socialismu.
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NABÍZENÉ SLUŽBY A AKTIVITY
I.

KONTAKTNÍ CENTRA

Terapeutická činnost

— Skupinová setkání obětí nacismu vedená psychoterapeutkou Věrou Roubalovou (pouze
v KC Praha)
Společenský a kulturní program

— Společné návštěvy divadel, koncertů, výstav a společenských událostí.
— Besedy s pozvanými hosty.
— Společné oslavy státních i církevních svátků a narozenin.
— Společné zpívání, cvičení 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 aj.
— Tematické vycházky, výlety a exkurze.
Besedy s pamětníky
—Setkávání pamětníků se studenty německých škol ve spolupráci s partnerem

projektu Prag kontakt (pouze v KC Praha).
—Setkávání pamětníků se studenty českých škol a s veřejností.

II. PSYCHOSOCIÁLNÍ A TERAPEUTICKÉ DOMÁCÍ SLUŽBY PRO ČÁSTEČNĚ ČI
ZCELA IMOBILNÍ OBĚTI NACISMU

— Osobní asistence a doprovod k lékaři, do nemocnice, rehabilitačního centra, návštěvy
v nemocnici - donáška potřebných věcí a organizace naléhavých záležitostí.
—Pomoc s nákupy, úklidem domácnosti a osobní hygienou atd.
—Doprovod na poštu, do banky, na úřady, lokální kulturní akce, společné procházky.
—Individuální vzdělávací aktivity, např. výuka práce na PC, hledání informací na internet a
používání e-mailu
12

—Terapeutické aktivity, např. společné vaření a pečení, zahradničení, čtení, zpívání, hraní
stolních her, ergoterapie - různé druhy ručních prací dle individuálních přání a potřeb klientů
atd.
ČINNOST V ROCE 2018
KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU PRAHA

Pražské centrum zahájilo činnost 22. května 2008 a od té doby poskytuje v Paláci YMCA,
sídle naší společnosti služby a aktivity přeživším, jejich blízkým a dalším zájemcům z řad
seniorů i mladších generací.
V průběhu roku 2018 jsme v pražském centru uspořádali celkem 130 společenských,
kulturních a vzdělávacích akcí, z toho 116 bylo určeno přeživším a veřejnosti a obsahem14
setkání byla beseda pamětníka se studenty. Celková návštěvnost pražského centra dosáhla
čísla 2 501 osob, z toho bylo 1 304 návštěvníků z řad přeživších a veřejnosti, zatímco 1 197
osob byli studenti německých a českých škol, viz tabulka č. 1 a č. 2.
TABULKA Č. 1
NÁVŠTĚVNOST DLE CÍLOVÉ SKUPINY
ZÁJEMCI O SLUŽBY KC PRAHA
POČET
STUDENTI NĚMECKÝCH ŠKOL
(VE SPOLUPRÁCI SE SPOLKEM PRAGKONTAKT) 211
STUDENTI ČESKÝCH ŠKOL
(VE SPOLUPRÁCI S NÁRODNÍM MUZEEM)
986
PŘEŽIVŠÍ OBĚTI NACISMU A VEŘEJNOST
1304
NÁVŠTĚVNOST CELKEM
2 501
TABULKA Č. 2
POČET SETKÁNÍ DLE CÍLOVÉ SKUPINY
DRUH SETKÁNÍ
SETKÁNÍ NĚMECKÝCH STUDENTŮ
S PAMĚTNÍKY (VE SPOLUPRÁCI SE
SPOLKEM PRAGKONTAKT)

POČET

9

Setkání českých studentů s pamětníky
(ve spolupráci s Národním muzeem)

5

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A VZDĚLÁVACÍ
AKCE PRO PŘEŽIVŠÍ OBĚTI NACISMU
A VEŘEJNOST
POČET SETKÁNÍ CELKEM

116
130

Činnost i návštěvnost pražského centra v roce 2018 pozitivně ovlivnilo 100-leté výročí české
státnosti a rovněž 15. výročí vzniku naší společnosti. V rámci Česko-slovenské / Slovenskočeské výstavy Národního muzea o dějinách společného státu Čechů a Slováků jsme
spolupracovali se vzdělávacím oddělením Národního muzea na programu pro mládež. Přispěli
jsme k uspořádání pěti besed pamětníků, jichž se studenty českých škol.
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Díky aktivitám centra byl na Jarním setkání seniorů pořádaném v Obecním domě v Praze
Magistrátem hlavního města Prahy předán panu Vojmíru Srdečnému, jednomu z posledních
žijících pamětníků nacistických represálií vůči studentům v roce 1939, z rukou primátorky
Adriany Krnáčové pamětní list.
V průběhu celého roku mohli návštěvníci pražského centra bezplatně navštěvovat jazykové
kurzy německého a anglického jazyka, kroužek vzpomínání, trénink paměti, společné
zpívání, cestopisné přednášky, přednášky o zdraví, bezpečnosti. Vedle toho si vybírali
z široké kulturní nabídky, kdy za bezplatně či za sníženou cenu mohli navštívit nejrůznější
muzea, výstavní síně a galerie. Rovněž jsme jim umožnili společnou návštěvu různých
památných míst, městských zahrad a parků, botanické zahrady apod.
Začátkem června 2018 se návštěvníci pražského centra zúčastnili česko-německé sousedské
slavnosti Most20, uspořádané Česko-německým fondem budoucnosti u příležitosti 20 let jeho
činnosti.
Centrum připomnělo 80. výročí anexe československého pohraničí. Kavárnu pamětníků
navštívili zástupci německé veřejnoprávní televize ARD a natočili zde reportáž s panem Jiřím
Prokopem, předsedou Kruhu občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a dalšími
pamětníky. Reportáž byla odvysílána 28. září v pořadu Mittagsmagazin.
V říjnu navštívili manželé Schneiderovi, zástupci německé společnosti Maximilian-KolbeWerk v doprovodu Violy Jakschové, Šárky Jarské a německé dobrovolnice Francy Schirmer
čtrnáct pražských přeživších nacismu v jejich domovech. Paní Wilburg a pan Peter
Schneiderovi vyjádřili jménem této společnosti úctu vůči utrpení, které jim způsobil
nacistický režim během druhé světové války.
Velký zájem vzbudila mezi návštěvníky pražského centra oslava 15. výročí vzniku naší
společnosti, které jsme uspořádali 10. prosince 2018 v prostorách Kampusu Hybernská FF
UK.
Navzdory skutečnosti, že přímých obětí nacismu neustále ubývá, podařilo se v průběhu roku
2018 nejen udržet stabilní návštěvnost pražského centra, ale i zvýšit rozsah aktivit směrem
k veřejnosti.
Názory a postřehy návštěvníků
Zúčastňujeme se téměř všech přednášek, cestopisných prohlídek, máme rádi i historické
přednášky, prohlídky zámků, hradů i různé besedy, kroužky zpěvů a písní, trénování paměti a
angličtiny. Jsme rádi, že je o nás seniory takto postaráno kolektivem Živé paměti, která pro
nás v předchozích 15 letech znamenala něco, co bychom si v životě nemohli dopřát ani vidět.
Děkují manželé Jakešovi
Je radost přicházet do společnosti všech těch milých, vstřícných a laskavých lidí. Mnohokrát
děkuji všem, kteří v Živé paměti pracují za to, jak o nás pečují a jak krásně se ke všem
chovají. Díky Hana Záhorcová
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Jsem ráda, že jsem se svého času stala členkou Živé paměti. Žádná z akcí a schůzek, kterých
jsem se zúčastnila, mě nezklamala a vždy se na každou další těším. Totéž se týká i pořadů, na
které jsem mohla pozvat někoho z příbuzných. Děkuji vám všem. Věra Čeňková
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRA PRO OBĚTI NACISMU A MEZIGENERAČNÍ
DIALOG (RKC)
RKC ČESKÉ BUDĚJOVICE






Zahájilo činnost dne 21. 4. 2009.
Pravidelná setkání (1-2x v měsíci) probíhají v úterý od 14 do 16 hod.
v zasedací místnosti jednoty Orel, Lannova třída 2, České Budějovice.
Do programu centra jsou dle možností zařazovány i externí aktivity.
Partnery jsou Jednota Orel, Gymnázium Česká a Gymnázium J. V. Jirsíka.

ČINNOST V ROCE 2018

V průběhu roku 2018 si mohli návštěvníci českobudějovického centra vybrat z celkem 22
různých aktivit (viz tabulka č. 1). Celková návštěvnost dosáhla čísla 189 osob. Mnohé akce
nad rámce programu zajistila paní Zuzana Hochová, které tímto děkujeme.
TABULKA Č. 1- PŘEHLED AKTIVIT RKC ČESKÉ BUDĚJOVICE

Datum

Obsah setkání

9.1.
23.1.
6. 2.
20.2
6. 3.
20.3.
3.4.
24.4.
15.5.
22.5.
7.6.
12.6.
26.6.
31.7.
28. 8.

Slavnostní novoroční setkání
Tvoření se Zuzanou
Trénování paměti se Zuzanou
Odpoledne s Městskou policií České Budějovice
Kreativní odpoledne se Zuzanou
Výstava Hmyz v obrazech Jana Kobyláka
Velikonoce na Lannovce
Německý dobrovolník Nelson Tang se představuje….
Kreativní odpoledne se Zuzanou
Přednáška a beseda se zástupcem hnutí DUHA
Slavnostní koncert obětem nacismu, velvyslanectví SRN v Praze
Trénování paměti se Zuzanou
10. výroční setkání v Kontaktním centru
Kurz první pomoci
Komentovaná prohlídka kostelu Jména Panny Marie (Lomec/Lomeček) a piknik
Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu – představení nového německého dobrovolníka Joshua
Uhliga
Přednáška a beseda se zástupcem vězeňské služby vazební věznice v Českých Budějovicích
Kreativní odpoledne se Zuzanou
Divadelní představení „Mě neoklameš“
Beseda s Dr. Babakem Minofarem
Slavnostní setkání u příležitosti 15. výročí založení Živé paměti, Praha
Adventní setkání

25.9.
16.10.
30.10.
14.11.
27.11.
10.12.
11.12.
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RKC OLOMOUC






Zahájilo činnost dne 23. 4. 2009.
Pravidelná setkání (1-2x v měsíci) probíhají ve čtvrtek od 14 do 16 hod. v prostorách
Klubu pro seniory, U Hradeb 2, Olomouc.
Do programu centra jsou dle možností zařazovány i externí aktivity
Partnerem olomouckého centra je Magistrát m. Olomouc, jež nám bezplatně poskytuje
zázemí ke společnému setkávání.


ČINNOST V ROCE 2018

V průběhu roku 2018 si mohli návštěvníci olomouckého centra vybrat z 22 různých aktivit,
viz tabulka č. 2. Celková návštěvnost dosáhla čísla 253 osob.
Veškeré aktivity jsou pečlivě zaznamenány písmem i obrazem v kronice založené v roce 2009
panem Ing. Bartoněm a od roku 2016 vedené paní Marií Jedličkovou. Oběma tímto děkujeme
za jejich obětavost. Dále děkujeme paní doc. PaeDr. Alžbětě Peutelschmiedové, CSc. za
obsahovou přípravu literárních setkání a inspirativní výběr knižních titulů. Paní Milušce
Ottové pak děkujeme za její osobní zajišťování informovanosti o akcích pořádaných oblastní
organizací Českého svazu bojovníků za svobodu v Olomouci a zejména za její osobní účast
na pietních aktech k významným historickým událostem spjatým s obdobím druhé světové
války.
TABULKA Č. 2 - PŘEHLED AKTIVIT RKC OLOMOUC

Datum

Obsah setkání

4.1.
25.1.
8.2.
22.2.
8.3.
22.3.
12.4.
26.4.
17.5.
31.5.
7.6.
14.6.
26.7.
9.8.
23.8.
20.9.
20.9.
25.10.
8.11.
22.11.
10.12.
13.12.

Slavnostní novoroční setkání
Literární kavárna: Kniha, nejkrásnější vánoční dárek
Friederike Wolff se představuje….
Kavárna pro pamětníky: Vzpomínky na únorové události roku 1948
Retro kavárna na téma: Mezinárodní den žen
Svátek Pesach
Literární kavárna u příležitosti Jom ha-šoa
Velikonoční svátky
Literární kavárna - Karel Hynek Mácha a jeho literární odkaz
Vzpomínková kavárna nejen pro pamětníky… Květnové události roku 1945
Slavnostní koncert obětem nacismu, velvyslanectví SRN v Praze
Slavnostní setkání u příležitosti 10. výročí vzniku RKC Olomouc
Výlet do Holešova
Celodenní výlet do Litovle
Sbohem a šáteček … Rozlučka s německou dobrovolnicí Friederike Wolf
Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu – představení nové německé dobrovolnice Lene Otto
Taneční veselice pro seniory - k poslechu a tanci hraje skupina SYRINX
UNIČOV - výlet za památkami
Kavárna tak trochu jinak….
Olomouc a Ostrava společně!!!
Slavnostní setkání u příležitosti 15. výročí založení Živé paměti, o.p.s., Praha
Společná oslava křesťanských Vánoc a Chanuky, židovských Svátků světel
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RKC 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 dle možností zařazovány i externí aktivity.
Partnerem ostravského centra je Charita Ostrava, která nám bezplatně poskytuje
zázemí ke společnému setkávání.

ČINNOST V ROCE 2018

V roce 2018 se v ostravském kontaktním centru uskutečnilo celkem 15 setkání, viz tabulka č.
3. Celková návštěvnost dosáhla čísla 375 osob.
Děkujeme kolektivu pracovníků a dobrovolníků střediska Gabriel pod vedením paní Danuše
Hanákové za všestrannou podporu a pomoc při zajišťování klubových setkání.
TABULKA Č. 3 - PŘEHLED AKTIVIT RKC OSTRAVA

Datum

Obsah setkání

10.1.

Slavnostní novoroční setkání

21.2.

Německá dobrovolnice Flavia Dittrich se představuje….

21.3.

Retro - kavárna: ohlédnutí za Mezinárodním dnem žen

25.4.

Židovský svátek Pesach a křesťanské Velikonoce

23.5.

Slavnostní setkání u příležitosti 9. výročí činnosti RKC Ostrava

7.6.

Slavnostní koncert obětem nacismu, velvyslanectví SRN v Praze

11.7.

Kavárna pro pamětníky: Léto budiž pochváleno!

15.8.

Sbohem a šáteček…. Loučení s německou dobrovolnicí Flávií Dittrich

19.9.

Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu – představení nové německé dobrovolnice Lucille Fischer

17.10.

Kavárna pro pamětníky: 28. říjen 1918 – 100. výročí vzniku Československé republiky

25.10.

Uničov- výlet za památkami (Společně s RKC Olomouc)

21.11.

Připomínka 17. listopadu 1939 - Promítání dokumentárního filmu Petra Záruby „Zvláštní akce Studenti“

22.11.

Celodenní výlet do Olomouce, města přezdívaného Perla Moravy a setkání s RKC Olomouc

10.12.

Slavnostní setkání u příležitosti 15. výročí založení Živé paměti v Praze

12.12.

Slavnostní setkání k oslavě adventu a židovských svátků světel Chanuky

RKC ÚSTÍ NAD LABEM




Stálou činnost zahájilo 12. 10. 2010, přičemž dvě akce pro veřejnost proběhly
již na jaře 2010.
Pravidelná setkání (1-2x v měsíci) probíhají v pondělí od 14 do 16 hod.
ve společenských prostorách Římskokatolické farnosti – v budově
arciděkanství, Bílinská 110/3, Ústí nad Labem.
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Do programu centra jsou dle možností zařazovány i externí aktivity.
Partnery ústeckého centra jsou Římskokatolická farnost – Arciděkanství Ústí
nad Labem, Collegium Bohemicum a Římskokatolická farnost v Církvicích.
Všechny zmíněné instituce nám bezplatně poskytují zázemí ke společnému
setkávání.

ČINNOST V ROCE 2018

V roce 2018 se nám v ústeckém centru podařilo uspořádat celkem 26 setkání, viz tabulka č. 4.
Celková návštěvnost dosáhla čísla 278 osob.
Děkujeme pracovníkům Římskokatolické farnosti arciděkanství Ústí nad Labem, zejména
páteru Miroslavu Šimáčkovi a Ing. Marcele Novotné za jejich vstřícný přístup a podporu.
TABULKA Č. 4 - PŘEHLED AKTIVIT RKC ÚSTÍ NAD LABEM

Datum

Obsah setkání

17. 1.

Minerály českého středohoří

31.1.

Slavnostní novoroční setkání

14.2..

Jeden z nás vypráví… pan Karel Kotek

28.2..

Jonathan Icks se představuje….

14.3..

Beseda s Hasiči Ústí nad Labem

28.3..

Výstava Milování v přírodě

6.4..

Velikonoční posezení v Církvicích

11.4..

Hasičská základna

18.4..

Zábavné odpoledne s Jonathanem

9.5.

Severní terasa "nedokončená"

30.5.

Zábavné odpoledne v kontaktním centru

6.6.

Zábavné odpoledne v kontaktním centru

7.6.

Slavnostní koncert obětem nacismu, velvyslanectví SRN v Praze

21.6.

Dopolední plavba po Labi

11.7.

Michael Bílek – Lidé a hvězdy

25.7.

Zábavné odpoledne v kontaktním centru

9.8.

Exkurze v Muzeu civilní obrany

22.8.

Rozloučení s dobrovolníkem Jonathanem

7.9.

8. Ústecký den porcelánu

17.9.

Dobrovolníci na pomoc obětem nacismu

10.10.

Svět kachlových kamen

31.10.

Kurz první pomoci

7.11.

Znaková řeč

28.11.

Fotografický ateliér H. Eckert

5.12.

9. slavnostní výroční setkání + mikulášská / adventní besídka

10.12.

Slavnostní setkání u příležitosti 15. výročí založení Živé paměti v Praze
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CELKOVÉ VÝSLEDKY REGIONÁLNÍCH KONTAKTNÍCH CENTER

V průběhu roku 2018 se návštěvníci všech čtyř Regionálních kontaktních center zúčastnili
celkem 85 společenských, kulturních a vzdělávacích akcí. Celková návštěvnost dosáhla čísla
1 108 osob, viz tabulka č. 5.

TABULKA Č. 5 - PŘEHLED AKTIVIT RKC DLE REGIONŮ

Region
Ústí n/Labem
České Budějovice
Ostrava
Olomouc
Všechna RKC

Počet akcí
26
22
15
22
85

Počet účastníků
278
189
375
253
1 095

PSYCHOSOCIÁLNÍ A TERAPEUTICKÉ DOMÁCÍ SLUŽBY PRO ČÁSTEČNĚ ČI ZCELA
IMOBILNÍ OBĚTI NACISMU
PROJEKTOVÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2018

V průběhu roku 2018 jsme se starali o zhruba 45 přeživších a jejich blízkých, tento počet se
v průběhu roku proměňoval tak, jak se proměňovaly potřeby přeživších. Během dvanácti
měsíců jsme jim bezplatně poskytli celkem 2 880 individuálních intervencí v celkové
časové dotaci 87 000 minut, tj. 1 450 hodin. Největší zájem měli přeživší o popovídání si,
pomoc s úklidem, praním a žehlením prádla, společný nákup či donášku nákupu, pomoc s
přípravou pokrmů – společné vaření a pečení, zalévání květin a péče o zahradu. Přeživší si
také velmi často přeji společné čtení či předčítání, hraní společenských her, prohlížení
fotografických alb, společné vzpomínání na různé události, společné procházky. Mnozí již
potřebovali pomoci s péčí o domácí zvíře, pomoc s osobní hygienou – mytí a úprava vlasů.
Velice žádaným byl doprovod k lékaři, doprovod na vybrané akce kontaktních center pro
oběti nacismu. Mnozí si rovněž od nás přáli pomoc s vyřízením úřední korespondence,
bankovního a poštovního styku, zajištění drobných oprav v domácnosti apod. Někteří klienti
si rovněž přáli navštívit místa spojená se svým mládím, dle možností jsme se snažili taková
přání splnit.
Celkově lze konstatovat, že námi poskytované služby, v synergii se službami naší Poradny
pro oběti nacismu a našimi německými dobrovolníky se nám dařilo o nejpotřebnější přeživší
pečovat do té míry, že mohli navzdory pokročilému věku a křehkému zdraví setrvat v pro ně
přirozeném, domácím prostředí. Samozřejmostí je, že jsme naše služby koordinovali
s rodinou přeživších, pokud ji měli, a dalšími subjekty, jako např. sociálními pracovníky
městských úřadů, ošetřujícími lékaři apod.
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DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ OBĚTEM NACISMU
Projekt od počátku významně podporuje německá spolková nadace Připomínka, odpovědnost
a budoucnost (Stiftung EVZ) a německé sdružení Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
(ASF) a jeho zastoupení v ČR, Servitus. Po prvních zkušenostech s dobrovolnickým
projektem jsme prostřednictvím České národní agentury Mládež získali akreditaci v programu
Erasmus+ Evropská dobrovolná služba.
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.
CÍLOVÁ SKUPINA

-

Přímými uživateli služeb dobrovolníků jsou přeživší oběti nacistického bezpráví žijící
v lokalitách Praha, Olomouc /Prostějov, Ostrava, České Budějovice a Ústí nad Labem.

-

Cílovou skupinou dobrovolnického projektu jsou i dobrovolníci samotní,
mezigenerační dialog je jedním ze stěžejních témat projektu. Vedení, péče
o dobrovolníky a jejich pedagogický doprovod ze strany Živé paměti probíhá dle
zásad Evropské dobrovolné služby a ASF. Jádrem těchto zásad je všestranný rozvoj
osobnosti dobrovolníků pomocí aktivit v oblasti neformálního a informálního
vzdělávání, jako jsou workshopy se zaměřením na lidská práva a sociální inkluzi apod.

POSYKTOVANÉ SLUŽBY

- výpomoc v domácnosti, nákupy, pochůzky
- doprovod k lékaři, na úřady
- společné procházky
- společná návštěva kulturních a společenských akcí
- diskuze nad knihou
- společné aktivity (vaření, konverzace apod.)
- specifická pomoc s ohledem na potřeby klienta
ČINNOST V ROCE 2018

Díky dobré spolupráci s ASF jsme od ledna 2018 do srpna 2018 hostili tři dobrovolnice a
jednoho dobrovolníka v regionech a jednu dobrovolnici v Praze. Od září 2018 jsme hostili
nový turnus sestávající z tří dobrovolnic a dobrovolníka v regionech a jedné dobrovolnice
v Praze.
I v roce 2018 se naši dobrovolníci věnovali přeživším v jejich domácím prostředí a rovněž v
Kontaktních centrech pro oběti nacismu v Praze, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích,
Olomouci a Ostravě. Každý dobrovolník měl na starost skupinku přeživších, které
navštěvoval dle jejich potřeb a přání.
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V Kontaktních centrech vedli dobrovolníci jazykové kurzy němčiny a připravovali samostatně
či ve spolupráci s pracovníky naší společnosti různé aktivity, např. cestopisné přednášky,
hudební vystoupení, rukodělné aktivity, prohlížení fotografií apod.

LAČHO ĎIVES! PŘÍMÁ POMOC ROMSKÝM PŘEŽIVŠÍM
OBĚTEM NACISMU A PŘIPOMÍNKA ROMSKÉ
GENOCIDY BĚHEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
VZNIK PROJEKTU

Projekt je součástí mezinárodního programu vyhlášeného a podpořeného německou
spolkovou nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ).
Partnerem našeho projektu je Muzeum romské kultury v Brně, Akademie výtvarných umění
v Praze (AVU) a Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze (HAMU).
CÍLOVÁ SKUPINA

-

Přeživší romské genocidy žijící v České republice, především ti, kteří nejsou držiteli
Osvědčení dle zákona č. 255/1946., Sb. a v důsledku toho nemají nárok na bezplatné
poskytování sociálních služeb a měsíční příplatky k penzi z českého důchodového
systému.

-

-Studenti a studentky AVU a HAMU.

-

Česká veřejnost.

CÍL PROJEKTU

-

Zlepšení dostupnosti zdravotní a sociální péče pro nejpotřebnější skupinu romských
přeživších.

-

Důstojná připomínka genocidy Romů během druhé světové války.

VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V ROCE 2018

Do projektu se přihlásilo 134 přeživších -oprávněných žadatelů o zpětné úhrady výdajů.
Na základě zjištění konkrétních potřeb jsme jim zpětně proplatili jejich výdaje na léky a
zdravotní pomůcky, a to až do výše individuálního limitu 2 800 Kč. Prostřednictvím naší
Poradny pro oběti nacismu jsme několika desítkám romských přeživších poskytli bezplatné
služby odborného sociálního poradenství. S cílem co nejefektivnějšího řešení mnohdy nelehké
životní situace romských přeživších jsme navázali spolupráci s romskými i neromskými
organizacemi.
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V oblasti připomínky genocidy Romů během druhé světové války byl ve spolupráci
s mediálním partnerem projektu, zpravodajským serverem Romea, natočen příběh přeživší
z internačního tábora v Letech u Písku, který bude zpracován v rámci jejich projektu Paměť
Romů. Veřejnost jsme o projektu informovali prostřednictvím tiskové zprávy a reportáže v
Českém rozhlase. V časopise Romano voďi se mohli čtenáři seznámit s nelehkou životní
situací přeživší z tábora v Letech – titul článku Na konci života jako po válce hovoří za vše.
Na podzim 2018 jsme na AVU a HAMU v Praze vyhlásili uměleckou soutěž pro studenty s
tématem připomínky romského holocaustu a poté uspořádali dvě setkání studentů a pedagogů
s významnými představiteli romských elit. Paní Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské
kultury a pan Zdeněk Daniel, architekt a výtvarník, vyprávěli příběhy svých rodin. Tato
setkání se setkala s velkým zájmem a přispěla k zvýšení povědomí o historii romského
holocaustu a současného života romských spoluobčanů.

PAMĚŤ TVÁŘE / TVÁŘE PAMĚTI… NEJEN NUCENĚ
NASAZENÝCH
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY OBĚTÍ NACISMU, JEJICH AKTUÁLNÍ ŽIVOTNÍ SITUACE A
POTŘEBY
VZNIK PROJEKTU

Portrétní fotografie 11 mužů a žen, doplněné o stručný popis jejich osudu za druhé světové
války, stejně jako jejich současné životní situace, byly nafoceny v letech 2008 – 2009
fotografkou Janou Stachovou. Fotografie přibližují návštěvníkům osobní rovinu utrpení
českých obětí během druhé světové války. Vystavené fotografie se snaží upozornit na
problémy, se kterými se naší společností ne zcela doceněné oběti nacismu potýkají v dnešní
době, a zároveň se snaží poukázat na to, jak se tito lidé statečně vyrovnávají se svojí nelehkou
životní zkušeností. K tomu přispívají i besedy u kulatého stolu, jež byly nedílnou součástí
putovní výstavy a konaly se v rámci slavnostního zahájení výstavy.
Výstavní projekt byl podpořen finanční dotací Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
CÍLOVÁ SKUPINA

Putovní portrétní fotografická výstava je určena především pro veřejnost České republiky,
seniory, rodiny seniorů, pečovatele, média, představitele místní správy a samosprávy,
zástupce neziskových organizací a akademické obce.
CÍL PROJEKTU

-

Projekt putovní fotografické výstavy Paměť tváře / Tváře paměti …nejen nuceně
nasazených
podpořený tematickými besedami u kulatého stolu si kladl za cíl seznámit veřejnost
prostřednictvím životních příběhů jedenácti přeživších obětí nacismu s různými
formami nacistické perzekuce a zejména ji upozornit na aktuální životní situaci a
potřeby přeživších obětí nacistické perzekuce v České republice.
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-

Naším cílem bylo, aby se politici, média a veřejnost začali více zajímat o této osud
ohrožené skupiny seniorů 80+ a hledali společně účinné způsoby, jak těmto seniorům
zajistit důstojné podmínky, v nichž by mohli prožít poslední roky života.

VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V ROCE 2018

Výstavní projekt byl prezentován v Knihovně města Ostravy, v pobočkách Daliborova a
Fifejdy, Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Krajské knihovně Františka Bartoše
ve Zlíně a Krajské vědecké knihovně v Liberci. Část výstavy se nám podařilo představit na
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo u příležitosti Slavnostního koncertu obětem
nacismu, kterým byla zároveň připomenuta 15 letá existence naší společnosti.
Prostřednictvím projektu se nám podařilo přispět ke zlepšení pozitivního obrazu seniorů,
zejména přeživších obětí nacistické perzekuce, a zlepšit povědomí veřejnosti o aktuální
životní situaci a potřebách této specifické skupiny seniorů. Přidanou hodnotou všech výše
zmíněných aktivit byla účast samotných přeživších a dobrovolníků, kteří se prostřednictvím
Živé paměti zapojují do péče o přeživší oběti nacismu.
Zároveň jsme se snažili veřejnost povzbudit k tomu, aby se v rámci možností více zapojila do
péče o tuto skupinu nejstarších seniorů, např. prostřednictvím dobrovolnictví. Cílenou
osvětovou a informační prací s veřejností v nejširším slova smyslu se nám podařilo upozornit
na nelehkou životní situaci a potřeby přeživších obětí nacismu, které jsou mnohdy dodnes
konfrontovány s fyzickými a psychickými následky nacistického pronásledování, jež utrpěly
v období druhé světové války.
V širším kontextu projekt přispěl 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.

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

ZMIZELÍ ROMOVÉ A ROMOVÉ DNES
Projekt Zmizelí Romové a Romové dnes podpořil v roce 2018 nadačním příspěvkem Nadační
fond obětem holocaustu. Partnerem projektu bylo Muzeum romské kultury v Brně.
CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou projektu byli žáci druhého stupně základních škol, středních škol, studenti
vysokých škol a pedagogové těchto škol.
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CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu bylo přiblížit školní mládeži tragický osud českých, moravských a
slovenských Romů za druhé světové války a seznámit ji s dějinami romského etnika na našem
území. Rovněž jsme chtěli poukázat na nutnost uvědomit si příčiny tzv. romské „odlišnosti“ a
přispět tak k prevenci xenofobních nálad, které jsou zejména mezi mládeží na vzestupu.

OBSAH PROJEKTU

Také v roce 2018 byl celý vzdělávací program postaven na prezentaci multimediální
přednášky o dějinách Romů a romském holocaustu, jehož součástí je audiovizuální záznam
osobního příběhu pamětnice romského holocaustu paní Emílie Machálkové. Během každého
setkání na školách byl využit multimediální výukový materiál na DVD-ROM, který je
doplněn o dobové historické materiály a fotografie. Výukový materiál obdržela bezplatně
každá škola, která se projektu zúčastnila. V průběhu projektu jsme monitorovali názory
mladých lidí a učitelů na náš projekt a na romskou tematiku a rasismus v České republice.
VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V ROCE 2018

Během roku 2018 se nám podařilo uskutečnit 5 setkání na základních a středních školách s
celkovou účastí 276 žáků a 15 pedagogů.
Více informací o projektu naleznete na našich internetových stránkách www.kapura.cz.

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO UČITELE
K VYUŽITÍ ONLINE VÝUKOVÉ PLATFORMY NUCENÁ PRÁCE 1939-1945. PŘÍBĚHY
PAMĚTNÍKŮ VE VÝUCE“
VZNIK PLATFORMY

Výuková platforma vznikla ve spolupráci Živé paměti s Centrem pro digitální systémy
(CeDiS) Svobodné univerzity Berlín. Z české strany se na projektu podíleli také odborníci z
Pedagogické fakulty UK Praha, didaktici a pedagogové z praxe.
Od května 2016 je učitelům, pedagogům vzdělávacích institucí i široké veřejnosti k dispozici
inovativní pomůcka pro výuku moderních dějin – online výuková platforma „Nucená práce
1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce“. Online výuková platforma přináší do výuky
příběhy přeživších nacistické perzekuce, dobové dokumenty, fotografie, informační texty a
dokumentární film o nucené práci a jejím odškodnění. Od června 2016 nabízíme pedagogům
také celodenní akreditované semináře k jejímu využití.
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OBSAH VÝUKOVÉ PLATFORMY

V platformě se věnujeme především období druhé světové války, s tematickým zaměřením na
nucenou a tzv. otrockou práci. Zmíněno je navíc předválečné období, stejně jako poválečné
události - především rok 1968 - související s okupací tehdejšího Československa armádami
Varšavské smlouvy.
Výukové materiály jsou postaveny na sedmi filmových výpovědích pamětníků (cca 25
minut). Vybrané rozhovory reprezentují hlavní skupiny obětí nacistického režimu z českých
zemí, od civilně nuceně nasazených po vězně koncentračních táborů. Každý filmový
rozhovor je doprovázen historickými dokumenty, odbornými texty, fotografiemi a úkoly pro
žáky. Informační film o nucené práci (35 min.), archivní materiály, online lexikon a časová
osa pomáhají zasadit interview do historického kontextu. Didaktické komentáře usnadňují
pedagogům využití platformy ve výuce. To vše v rámci přehledného online výukového
prostředí.
Výuková platforma najde díky širokému záběru témat uplatnění nejen v hodinách dějepisu,
ale také v dalších předmětech, jako jsou základy společenských věd, občanská nauka a
výchova, etika, literatura nebo výtvarná výchova. Materiály lze dobře využít jak v běžné
výuce, tak v projektovém vyučování nebo na seminářích.
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE K VÝUKOVÉ PLATFORMĚ

Vzdělávací semináře k využití online výukové platformy ve výuce jsou určeny učitelům a
pedagogickým pracovníkům druhého stupně ZŠ, středních škol a gymnázií, vyučujícím na
pedagogických fakultách univerzit, pracovníkům muzeí a památníků, stejně jako budoucím
učitelům. Semináře získaly akreditaci MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, která nám byla prodloužena do roku 2021.
VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V ROCE 2018

V roce 2018 jsme uskutečnili celkem devět seminářů. Jednalo se o čtyři celodenní
akreditované semináře pro učitele (Praha, Ostrava, Pardubice a Liberec) a další tři semináře
pro pedagogické pracovníky muzeí a památníků (Slezské zemské muzeum, Moravské zemské
muzeum a Národní muzeum v Praze). V lednu 2018 jsme připravili workshop za využití
materiálů z online výukové platformy pro mladé německé dobrovolníky, kteří působili v ČR
při organizaci ASF (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste). V červnu 2018 jsme zajistili
seminář k tématu orální historie a výukové platformy pro pracovníky Knihovny města
Ostravy.
K výukové platformě jsme vytvořili tištěný sešit pro učitele a leták. V rámci projektu jsme
připravili dotisk 270 ks sešitů a 500 ks letáků. Každý seminář jsme také vyhodnotili na
základě evaluačních dotazníků. V červnu 2018 jsme spolu s CeDiS FU Berlin navíc provedli
dotazníkové šetření mezi registrovanými uživateli platformy jak v ČR, tak v Německu, ze
kterých jsme získali zajímavou zpětnou vazbu pro naši další práci.
Realizaci seminářů pro učitele a dotisk sešitů v roce 2018 finančně podpořila německá
spolková nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ (Stiftung EVZ).
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WEBOVÉ STRÁNKY K TÉMATU NUCENÉ PRÁCE
Webovou stránku k tématu nucené práce za druhé světové války, která je dostupná na
www.zwangsarbeit-archiv.de, provozuje Center für Digitale Systeme (CeDiS), Freie
Universität Berlin. Od roku 2017 jsou stránky dostupné také v české jazykové verzi, kterou
připravila Živá paměť, a zájemci se na ně mohou připojit také pod www.nucenapracearchiv.cz. Stránky nabízejí odborné texty k tématu nucené práce, rozhovory s odborníky,
mapy, tematická videa a mnoho dalšího. Především pak vstup do vlastního archivu nahrávek
rozhovorů s pamětníky nucené práce. Archiv dostupný po registraci zpřístupňuje téměř 600
rozhovorů z 26 zemí. Nahrávky jsou k dispozici v plném znění a rozsahu, spolu s přepisy,
životopisy pamětníků a dobovými fotografiemi a dokumenty.
Také v roce 2018 byla české verze webových stránek pravidelně aktualizována. Čtyři
rozhovory s odborníky k tématu nucené práce a orální historie jsme opatřili českými titulky
(interview s A. von Plato, U. Jureit, C. Goschlerem a M. Barricellim). Tato videa najdete
volně přístupná na webové stránce www.nucenaprace-archiv.cz.

MEZINÁRODNÍ WORKSHOP
DIGITÁLNÍ VÝUKA VE ŠKOLNÍM A MIMOŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. VÝUKOVÉ
PLATFORMY K TÉMATU NACISTICKÉ NUCENÉ PRÁCE 1939-1945

Ve dnech 20. – 22. 3. 2018 zorganizovala Živá paměť mezinárodní workshop k tématu
nucené práce za druhé světové války a využívání digitálních výukových platforem ve školním
a mimoškolním vzdělávání. Akce ve Vile Lanna proběhla za účasti dvaceti odborníků
z domácích i zahraničních institucí, které se věnují období druhé světové války. Mezi
účastníky byli například prof. Miroslav Vaněk z Centra orální historie ÚSD AV ČR, prof.
Alexander von Plato z Fernuniversität in Hagen, Jana Wohlmuth-Markupová z Fakulty
humanitních studií UK Praha, Natalia Timofejeva z Voronezh Institute of High Technologies,
Aubrey Pomerance z Leo Baeck Institut/Jüdisches Museum Berlin, Stephanie Billib z
Gedenkstätte Bergen-Belsen, Tereza Hannemann z MFF UK Praha, Piotr Majewski z Instytut
Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Jaroslav Najbert z ÚSTR, Alicja Wancerz-Gluza z
Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa a Dorothee Wein z CeDiS FU Berlin.
Německou spolkovou nadaci Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ), která
akci finančně podpořila, zastupovali Malte Switkes vel Wittels a Leonore Martin.

VÝSTAVA TOTÁLNĚ NASAZENI, VÍDĚŇ, RAKOUSKO
Ve středu 10. října 2018 se v Knihovně Institutu pro soudobé dějiny Univerzity Vídeň
uskutečnilo slavnostní otevření výstavy Česko-německého fondu budoucnosti s názvem
Totálně nasazeni - Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši. S rozšířením o
nucenou práci na území Rakouska.
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Nové výstavní panely k tématu nucené práce na území dnešního Rakouska připravila Živá
paměť ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti za finanční podpory Fondu
budoucnosti Rakouské republiky (Zukunftsfonds der Republik Österreich). Vídeňská
expozice byla doplněna o řadu dokumentů a fotografií vztahujících se k nucenému nasazení
na území dnešního Rakouska. Většina z nich pochází ze soukromého majetku bývalých
nuceně nasazených a v minulosti nebyla publikována. Živá paměť pro tuto příležitost výstavu
rozšířila o nové panely s informacemi o nucené nasazení našich občanů za druhé světové
války na území dnešního Rakouska.
Výstavu otevřel ředitel Odborné knihovny Institutu pro soudobé dějiny pan Markus Stumpf,
dále promluvili prof. Oliver Rathkolb z Univerzity Vídeň, rakouský historik Karl Fallend,
ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek a ředitel Českého centra ve Vídni
Mojmír Jeřábek. Fond budoucnosti Rakouské republiky zastupoval pan Hans Winkler. Na
výstavu přijali pozvání také příbuzní bývalých nuceně nasazených, o kterých výstava vypráví,
např. paní Jana Jelínková, manželka prof. Milana Jelínka, prvního polistopadového rektora
Masarykovy univerzity v Brně nebo neteř paní Stanislavy Zvěřinové, jež zapůjčila na výstavu
originál deníku své tety. Deník zachycuje nucené nasazení paní Zvěřinové ve Steyru a Vídni.
Na prezentaci výstavy ve Vídni se organizačně podílely Knihovna Institutu pro soudobé
dějiny Univerzity Vídeň (Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte der Universität Wien) a
České centrum Vídeň. Výstavu finančně podpořil Fond budoucnosti Rakouské republiky
(Zukunftsfonds der Republik Österreich). Výstava byla v Knihovně Institutu pro soudobé
dějiny Univerzity Vídeň ke zhlédnutí do 15. března 2019.

NATÁČENÍ ROZHOVORŮ S PAMĚTNÍKY
ČEŠI NUCENĚ NASAZENÍ V BIESENTHALU

V rámci společného projektu se spolkem wild frei grün e.V. z Biesenthalu jsme natočili
vyprávění bývalých nuceně nasazených v tomto městě, vzdáleném asi 40 km od Berlína.
Rozhovor nám poskytli pan Pravoslav Dočkal (*1923) z Holešova, který zde byl nasazen od
prosince 1943 do dubna 1945 jako krejčí, a pan Oldřich Náhunek (1925-2019) z Brna, který
byl od září 1943 do února 1944 nasazen u jednotek Technische Nothilfe na odklizovací práce
po náletech na Berlín. Obě interview, jejich transkripce a překlady do němčiny, stejně jako
dobové materiály a fotografie, které nám pamětníci poskytli, slouží nyní jako podklady pro
výuku na Freie Naturschule Barnim. Filmová svědectví jsme rovněž využili pro přípravu
krátkého dokumentu o Češích nuceně nasazených v Biesenthalu, který vznikl ve spolupráci
s kameramanem a režisérem Petrem Zárubou.
ČEŠI NA NUCENÉ PRÁCI NA ÚZEMÍ DNEŠNÍHO RAKOUSKA

Pro vídeňskou výstavu Totálně nasazeni - Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí
říši. S rozšířením o nucenou práci na území Rakouska jsme natočili rozhovor s panem
Bohumilem Pufferem (*1918) z Rudolfova. Sestřih z interview v rozsahu 15 min. byl součástí
výstavy.
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SPOLUPRÁCE S ORF

V rámci spolupráce s rakouskou veřejnoprávní televizí ORF jsme natočili dvě interview
s pamětníky první Československé republiky, panem Bohumilem Pufferem (*1918)
z Rudolfova a paní Vlastou Šumovou (*1916) z Litoměřic. Části rozhovoru s B. Pufferem
byly použity v rámci série dokumentárních filmů Roberta Gokla s názverm „Menschen &
Mächte“-Dokumentation „1918 – Depression und Jubel“.

ODBORNÉ KONFERENCE A SEMINÁŘE
LIBEREC, 22. - 24. 8. 2018

Konference Česko-slovenský seminář se konala na Technické univerzitě v Liberci. Šárka
Jarská zde vedla workshop k tématu využití online výukové platformy „Nucená práce 19391945. Příběhy pamětníků ve výuce“.
PRAHA, 8. - 9. 11. 2018

Na konferenci Dějiny ve veřejném prostoru, organizované Ústavem pro studium totalitních
režimů, představila aktivity Živé paměti a online výukovou platformu Viola Jakschová.
VÍDEŇ, 19. - 20. 11. 2018

Živá paměť představila online výukovou platformu „Nucená práce 1939-1945. Příběhy
pamětníků ve výuce“ a webové stránky k tématu nucené práce www.nucenaprace-archiv.cz na
mezinárodní konferenci, která se konala ve Vídeňském Wiesenthalově institutu pro výzkum
holocaustu pod názvem TRANSNATIONAL MEETS LOCAL, Making Holocaust Research
Projects and Infrastructures Sustainable by Using Digital Archives, Electronic Repositories,
and Internet Platforms on Local and Regional Levels.
TANDEM – PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň a Regensburg jsou
organizátory pracovních setkání Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, kterých
se účastní odborníci na téma občanského vzdělávání a památných míst, učitelé a pracovníci
s mládeží z Česka a Německa,. Živá paměť zastoupená Violou Jakschovou a Šárkou Jarskou
se pravidelně účastní setkání této pracovní skupiny, která se zabývá koncepty pro setkávání
mládeže na památných místech a občanským vzděláváním. Setkání se uskutečnila
v Mnichově (18. - 21. 4. 2018) a Plzni (16. - 17. 10. 2018). Na setkání v Plzni byla
představena online výuková platforma Živé paměti.
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ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
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ZPRÁVA O AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem dárcům a příznivcům za laskavou podporu a spolupráci.
DOTACE A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018
Nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ)
Nadační fond obětem holocaustu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
KOMERČNÍ DÁRCI A SPONZOŘI
Airwaynet, a. s.
Alza.cz, a.s.
Print Partners, s. r. o.
PARTNEŘI A ORGANIZACE, S NIMIŽ JSME SPOLUPRACOVALI V PRŮBĚHU
UPLYNULÝCH 15 LET
Agentura domácí péče JAS, Židovská obec Brno
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte
Centrom, z. s., Ostrava
Cinepoint, s. r. o.
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Česká alzheimerovská společnost
Česká obec legionářská
Česká rada pro oběti nacismu, nadační fond
České centrum Vídeň
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond
Český svaz bojovníků za svobodu
Diecézní charita České Budějovice
Dokumentationszentrum Prora
Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinschaft Bayern, e. V.
Evropský institut odkazu šoa, o. p. s.
Federace židovských obcí v ČR
FOSA Polsko
Freie Universität Berlin
Goethe-Institut Praha
Gymnázium Česká, České Budějovice
Gymnázium Hejčín
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice
Gymnázium Jana Palacha, Mělník
Gymnázium Uničov
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava
Gymnázium Ostrava - Poruba
Charita Ostrava
Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien
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Institut Terezínské iniciativy, o. p. s.
IQ Roma servis, z. s., Brno
Jednota Orel České Budějovice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Khamoro – romské integrační centrum, o. p. s., Chodov
Knihovna města Ostravy
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Krajské úřady České Budějovice, Olomouc, Ostrava
Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí
Magistrát statutárního města Olomouc
Městská knihovna v Praze
Městský úřad Blansko
Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Moderní dějiny
Moravská zemská knihovna v Brně
Muzeum romské kultury v Brně
Nadace Brücke / Most
Nadace Heinricha Bölla se sídlem v Saarbrückenu
Nadační fond obětem holocaustu
Národní galerie v Praze
Národní technická knihovna Praha
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Památník Flossenbürg
Památník 2. světové války v Hrabyni
Pant, z. s.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Ústí nad Labem
Prag kontakt
Pražská informační služba
Pražský literární dům autorů německého jazyka
Přírodní škola, Praha 7
Renovabis
Římskokatolická farnost – Arciděkanství Ústí nad Labem
Sdružení nuceně nasazených občanů Olomouckého kraje
Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje
Servitus, z. s.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Svaz nuceně nasazených
Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Technická univerzita v Liberci
Vědecká knihovna České Budějovice
Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Vědecká knihovna v Olomouci
Velvyslanectví ČR v Izraeli
Velvyslanectví ČR ve Spolkové republice Německo
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Velvyslanectví ČR ve Spolkové republice Rakousko
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR
Velvyslanectví Státu Izrael v ČR
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Via e. V.– Verein für internationalen und interkulturellen Austausch
Vzájemné soužití, o. p. s., Ostrava
Život 90, z. ú.
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