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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
E-mail: info@zivapamet.cz
Web: www.zivapamet.cz
Sociální média: www.facebook.com/zivapametOPS
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 sbírkového účtu v CZK:
2500783493/2010
IBAN: CZ4220100000002500783493
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
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NĚMEČTÍ DOBROVOLNÍCI ASF

Praha
Jens Hinrich Becker 1. 9. 2020 – 31. 1. 2021
Anton Trappe 1. 2. 2021 – 31. 8. 2021
Ben Halbritter 8. 10. 2021– 31. 8. 2022
Olomouc
Antolina Konrad 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
Lisianne Peschel 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
Ostrava
Pauline Schäfer 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
Marlene Mohr 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
Ústí nad Labem
Konrad Bruno Kirchner 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
Marit Emelina Ueltgesforth 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
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MIMOŘÁDNÉ PROJEKTY KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ
KORONAVIROVÉ PANDEMIE

I V ROCE 2021, STEJNĚ JAKO V ROCE 2020, JSME VĚNOVALI MNOHO ÚSILÍ, ČASU
A FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA TO, ABYCHOM OCHRÁNILI PŘEŽIVŠÍ NACISMU
A JEJICH BLÍZKÉ PŘED NEGATIVNÍMI DOPADY POKRAČUJÍCÍ KORONAVIROVÉ
PANDEMIE.
TUTO
POMOC
JSME
REALIZOVALI
PROSTŘEDNICTVÍM
MIMOŘÁDNÝCH PROJEKTŮ, KTERÉ TAK DOPLNILY STANDARDNÍ NABÍDKU
NAŠICH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

MIMOŘÁDNÁ POMOC, AŤ JIŽ V PODOBĚ FINANČNÍCH DÁVEK, HUMANITÁRNÍCH
BALÍKŮ S OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY, VITAMÍNY A POTRAVINOVÝMI
DOPLŇKY, ZVÝŠENÝ ROZSAH DOMÁCÍ ASISTENCE, BEZPLATNÉ NÁKUPY,
SPECIÁLNÍ PORADENSKÁ LINKA A PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA VÝZNAMNĚ
PŘISPĚLY K OCHRANĚ ZDRAVÍ TÉTO OBZVLÁŠTĚ ZRANITELNÉ SKUPINY
NEJSTARŠÍCH SENIORŮ, K PREVENCI JEJICH SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ
A ZMÍRNĚNÍ POCITŮ OSAMĚLOSTI.



Humanitární projekt z prostředků německé nadace Alfred Landecker
Foundation (ALF)

Naprosto unikátní byla finanční podpora poskytnutá soukromou německou nadací ALF.
Ačkoliv není primárním posláním nadace ALF sociální činnost, v reakci na koronavirovou
pandemii se postavila této výzvě čelem a uvolnila značné finanční prostředky na okamžitou
pomoc přeživším nacistické perzekuce. Naše společnost byla v závěru roku 2020 exkluzivně
oslovena s nabídkou grantu na pomoc českým přeživším. V rekordním čase jsme připravili
projekt pomoci pro 1 100 přeživších a jejich blízkých v podobě humanitárních balíků. Ve
spolupráci se společnostmi MovitEnergy a Lindt ČR jsme pořídili zboží o celkovém objemu
4,5 tuny, které jsme, zkompletované do individuálních balíků, distribuovali prostřednictvím
České pošty přeživším až domů.
Balíky v tržní hodnotě cca 4 500 Kč za kus obsahovaly zboží prvotřídní kvality s dostatečně
dlouhou dobou spotřeby: ochranné prostředky dýchacích cest, dezinfekční prostředky rukou,
ochranný krém na ruce a výživný balzám na rty, vitamínové preparáty a potravinové doplňky
pro zdravou imunitu a zrak, dále přípravky pro podporu mobility a čokoládové produkty
švýcarské značky Lindt. Balíky byly doručovány v období březen-duben 2021, tedy v období
nouzového stavu, kdy bylo pro seniory velice obtížné, aby si sami zajišťovali tou dobou
nedostupné, a nadto drahé přípravky k ochraně zdraví. Kromě tolik potřebného a užitečného
zboží obsahovaly rovněž dopis s nabídkou bezplatného odborného poradenství a psychosociální

6

podpory. Naše rychlá a zcela konkrétní pomoc se setkala ze strany přeživších a jejich blízkých
s mimořádně pozitivní reakcí, o čemž svědčí i stovky obdržených děkovných emailů, dopisů,
telefonátů.
“ Vážení, jménem svých rodičů (96 a 89) bych Vám ráda poděkovala za včera obdržený
balík... Obsah perfektně zabalené zásilky včetně přiloženého dopisu tatínka i maminku
velmi překvapil, zvláště si cení omluvy za utrpení, které tatínek zažil jako 19 - letý absolvent
Litovelského gymnázia v několika koncentračních táborech. Posteskli si, že za příkoří, které
se jim dostalo od komunistů (tatínkův vyhazov z vysoké školy po únoru 1948 aj.) v letech
nesvobody se jim dosud nikdo neomluvil.... S pozdravem Jitka S, dcera.”
“Vážená paní Sedláčková, velice Vám děkuji za balík ALF, který mi včera doručili. Byla
jsem nadšena jeho obsahem, není tam jediná věc, o které bych mohla říci, že jsou to
zbytečně vynaložené peníze. Mám radost, že myslíte na staré lidi v tomto těžkém období, kdy
je i malá radost dvojnásobná. Ještě jednou děkuji. T. S., Olomouc”


Mimořádná covidová pomoc z prostředků německé spolkové nadace
EVZ

V březnu 2021 nás nadace EVZ oslovila s nabídkou speciálního grantu na zmírnění dopadu
koronavirové pandemie na přeživší nacismu. Projekt jsme připravili velice rychle, aby se pomoc
dostala k co největšímu počtu přeživších v době, kdy jí akutně potřebovali. Větší část grantu,
cca 720 000 Kč jsme použili na přímou materiální pomoc pro 1 100 přeživších a jejich blízkých,
pro které jsme ve spolupráci s formou MovitEnergy pořídili ochranné prostředky dýchacích
cest (respirátory třídy FFP2), dezinfekční gely a antibakteriální mýdla, tea tree olej, měsíčkovou
mast, bylinné pastilky a hořčík v tabletách. Zboží bylo distribuováno v dubnu až červnu coby
Balík do ruky prostřednictvím České pošty, kurýrních služeb či za pomoci našich dobrovolníků
a asistentů přeživším až domů, takže jej mohli začít neprodleně používat. V našem dárkovém
balíčku se zároveň všichni příjemci dočetli o naší kontinuální nabídce bezplatného sociálního
poradenství.
Kromě materiální pomoci pro 1 100 přeživších a jejich blízkých jsme poskytli okamžitou
finanční pomoc 25 nejpotřebnějším, kteří se dlouhodobě či opakovaně nacházeli ve finanční
tísni. Cestou individuálních příspěvku do výše 3 000 Kč na osobu jsme tak rozdělili celkem
77 000 Kč. Zatímco někteří příspěvek použili na zdravotní či kompenzační pomůcky (např.
zdravotní matrace, ortopedická obuv), jiným pomohl s úhradou nákladů na dietní potraviny,
energie apod.
Stejně jako v případě dárkových balíků ALF, i dárkové balíčky EVZ se setkaly s vřelým přijetím
a vděkem příjemců, kteří oceňovali nejen věcnou pomoc, ale také uznání jejich příkoří, kterému
byly vystaveni ze strany nacistického režimu oni i celé jejich rodiny. Skutečnost, že i 77 let od
konce druhé světové války nám nejsou lhostejné ani jejich válečné osudy, ani jejich aktuální
potřeby, jim pomáhala překonat těžké období opakovaných lockdownů a z nich plynoucí
sociální izolace.
“Děkuji Vám za zdravotní balíčky, které užívám a hodí se mi, je to dnes vše drahé a sama
bych si to nemohla dovolit. Velice si vás všech vážím, jak se pro nás namáháte, a děkuji všem,
kdo se na této práci s Vámi podílí. I kdybyste mi poslali jen jednu roušku, vážila bych si toho
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stejně jako těch velikých dárků, protože jste na nás nezapomněli. Přeji Vám všechno dobré,
přeji Vám zdraví. S přátelským pozdravem, A. B., Sokolov”
“Vážená paní Sedláčková, předně posílám srdečné pozdravy z Ostravy. Včera mi pošta
doručila balík Živé paměti, za něhož Vám, celému kolektivu Živé paměti i donátorům srdečně
děkuji. Nejvíce si považuji pozornosti nám, starým lidem, v této nelehké době, kdy jsme
zavřeni od okolního světa i našich dětí. Nejde ani tak o peníze na zakoupení roušek, vitamínů
atd., ale je tady problém, jak se dostat do první lékárny. No prostě, jste úžasní. Ještě jednou
Vás a celý kolektiv zdraví, L. S., Ostrava”
“V pondělí 17. 5. 2021 jsem obdržela slíbený balíček od Živé paměti. Je to až dojímavé, jak se
staráte a nezapomínáte na nás, kteří jsou už téměř v závěru svého pohnutého života. Moc
děkuji za dárečky, které humanitární balíček obsahoval a myslím, že všechny přípravky
najdou uplatnění v naší rodině. Ještě jednou vřelé díky a všechny Vás srdečně zdravím, Z.Z.”

 Projekty z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB)
Díky prostředkům poskytnutým v rámci mimořádné výzvy ČNFB jsme pomohli 140 přeživším
romského holocaustu uhradit zvýšené výdaje za jejich životní potřeby, především potraviny,
drogistické zboží, léky a nájemné včetně energií a ostatních souvisejících nákladů spojených
(částka 1 650 Kč/ osobu). S obdobnými úhradami jsme pomohli rovněž 192 přeživším z řad
bývalých nuceně nasazených, politických vězňů, vdov, vdovců a sirotků po politických vězních
(částka 1 000 Kč na osobu). Celkem tak bylo mezi 332 přeživších rozděleno 423 000 Kč.



Pomozte nám pomáhat ve druhé vlně koronaviru – Cílená pomoc
přeživším nacismu v ČR, podpořený Výborem dobré vůle Nadace Olgy
Havlové

Díky projektu jsme mohli sjednat pravidelnou osobní asistenci klientům, kteří ji nutně
potřebovali, ale neměli na ni finanční prostředky. Péče byla poskytována 13 klientům v Ústí
nad Labem a Praze v jejich domácím prostředí. Celkově byla klientům poskytnuta péče v
rozsahu 256 hodin, jednalo se o úklid, nákupy, donášku léků, doprovody k lékařům a na úřady,
pomoc s přípravou oběda, pracemi na zahradě atp.

 Projekt bezplatných nákupů Nadace Krása pomoci
I v roce 2021 jsme s pomocí Nadace Krása pokračovali v zajišťování dovážky bezplatných
nákupů. Tímto způsobem jsme pomohli 66 klientům v jejich tíživé finanční situaci Bezplatný
rozvoz, který se uskutečnil v průběhu 16 týdnů, zprostředkovala dovážková společnost Rohlík
(www.rohlik.cz).
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V rámci všech mimořádných projektů k překonání dopadů koronavirové krize měli jejich
účastníci možnost nad rámec materiální a finanční pomoci čerpat rovněž bezplatné
odborné sociální poradenství. Naši sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách
byli obětem nacismu i jejich blízkým nápomoci při řešení celé řady složitých situací
každodenního života, jakož i s překonáváním pocitů osamělosti a ztráty smyslu života.

SOCIÁLNÍ ČINNOST

PORADNA PRO OBĚTI NACISMU
Poradna pro oběti nacismu poskytuje služby odborného sociálního poradenství od roku 2007,
kdy byla založena. Poradna má celorepublikovou působnost. Činnost Poradny v roce 2021
finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, německá spolková nadace
Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ), Nadace Výboru dobré vůle Olgy
Havlové a Nadace Krása pomoci.
CÍLE PORADNY

—Hlavním cílem Poradny je podporovat oběti nacistické perzekuce a pomáhat jim v tom, aby
se jejich sociální situace vyrovnala nebo zlepšila a aby mohli zůstat co nejdéle v domácím
prostředí a zde vést plnohodnotný život.
CÍLOVÁ SKUPINA

—Osoby, které byly v období druhé světové války perzekvovány z rasových, politických,
náboženských či národnostních důvodů, nebo z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině
(vězni koncentračních, internačních nebo pracovně-výchovných táborů, ghett, osoby
deportované či dislokované na nucené práce, osoby, které se byly nuceny před nacistickou
perzekucí ukrývat či emigrovat d zahraničí apod.).
—Služeb odborného sociálního poradenství mohou využívat také rodinní příslušníci přímých
obětí (zejména pozůstalé manželky či pozůstalí manželé či děti).
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 (v roce 2021 proběhlo v rámci poradenství 18 intervencí s klienty).
—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.
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ČINNOST V ROCE 2021

V roce 2021 bylo klientům poskytnuto celkem 1 240 konzultací. Řada uživatelů se na Poradnu
obracela opakovaně. Sociální službu odborného sociálního poradenství poskytovali pracovníci
Poradny v souvislosti s pandemií koronaviru převážně telefonicky (928 intervencí) a písemně
(219 intervencí). Méně časté byly kvůli epidemické situaci intervence v terénu, u klienta doma,
či v sídle poradny. Pokud to epidemická situace umožňovala, doprovázeli jsme klienty na úřady
či k lékařům, na nákupy, procházky apod.
Nejvíce intervencí se uskutečnilo v Praze díky dobré místní dostupnosti Poradny pro pražské i
mimopražské klienty. Poměrně vysoce byly zastoupeny také kraje Jihočeský, Ústecký,
Olomoucký a Moravskoslezský. Je to dáno skutečností, že v těchto krajích jsme dlouhodobě
přítomni prostřednictvím projektu Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu rovněž v nich
provozujeme Regionální kontaktní centra pro oběti nacismu.
Dále jsme poskytli sociální poradenství 18 přeživším romským obětem nacismu, zařazeným do
projektu Přímá pomoc romským obětem nacismu a připomínka romské genocidy během druhé
světové války.
Případy pomoci našim klientům v roce 2021


Našemu klientovi, panu J., jsme zprostředkovali pravidelné návštěvy naší německé
dobrovolnice. Ta docházela ke klientovi domů, donášela mu nákupy, pomáhala mu s
přípravou oběda i úklidem, doprovázela ho na úřady a k lékařům. Pomáhala mu
také v doprovodech na společenské akce a procházky. Pan J. byl také podpořen v
rámci projektu Výboru dobré vůle Olgy Havlové v rámci osobní asistence.



Naší klientce paní D. jsme pomohli s navýšením vyplácených finančních prostředků
v rámci dávek Hmotné nouze, vyplácenou Úřadem práce. Z důvodu její tíživé
finanční situaci jsme ji zařadili do projektu bezplatných nákupů nadace Krása
pomoci. Klientce jsme rovněž zprostředkovali bezplatné právní poradenství za
účelem úpravy nestandardního jednání bytového družstva, jehož je členkou.



Našim klientům, manželům S., jsme pomohli specifickým poradenstvím k dosažení
pozitivního vyřešení oprávněné žádosti o starobní či pozůstalostní důchod za práci v
nacistických ghettech, tzv. Ghettorente. Pomohli jsme jim také s vyřízením žádosti o
Příspěvek na péči, získáním průkazu ZTP, Příspěvku na mobilitu. Dále jsme jim
pomohli se získáním Příspěvku Mimořádné okamžité pomoci MOP COVID 19 ve
spolupráci s Úřadem práce v místě bydliště.
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PĚT KONTAKTNÍCH CENTER PRO OBĚTI NACISMU,
PSYCHOSOCIÁLNÍ A TERAPEUTICKÉ DOMÁCÍ SLUŽBY
PRO OBĚTI NACISMU
Projekt Kontaktních center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog byl zahájen v roce 2008
otevřením pražského kontaktního centra, letech 2009-2010 byla postupně otevřena centra v
Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě a Ústí nad Labem. Od roku 2018 poskytujeme v
rámci projektu rovněž psychosociální a terapeutické služby a služby domácí asistence.
Projekt je dlouhodobě podporován německou spolkovou nadací Připomínka, odpovědnost
a budoucnost (Stiftung EVZ). V roce 2021 jsme projekt kofinancovali z dotace Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR a rovněž z grantu Česko-německého fondu budoucnosti, určeného
na podporu mobility, kulturní a vzdělávací aktivity a občerstvení. Hlavním projektovým
partnerem pro oblast mezigeneračního dialogu – setkávání českých přeživších s německými
studenty je společnost Pragkontakt.
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

—Oběti nacismu 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.
ČINNOST V ROCE 2021

Činnost všech pěti kontaktních center pro oběti nacismu byla, stejně jako v roce 2020,
i v roce 2021 ovlivněna koronavirovou pandemií, kdy naše centra musela být opakovaně
a dlouhodobě uzavřena, což se samozřejmě promítlo jak do počtu uspořádaných aktivit,
tak i celkové návštěvnosti.
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KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU PRAHA

V průběhu roku 2021 jsme pro návštěvníky pražského centra uspořádali celkem 112
společenských, kulturních a vzdělávacích akcí, s celkovou návštěvností 572 osob.
Již v roce 2020 jsme byli nuceni z důvodu protiepidemických opatření převést jazykové kurzy
anglického a německého jazyka do korespondenční formy, a v této podobě fungovaly i v období
lockdownu v roce 2021. Klienti kromě pracovních listů vždy obdrželi i osobní pozdrav lektorů,
což velmi kvitovali-často volali a děkovali, že je to baví a jsou rádi, že na ně myslíme, a oni na
nás.
Od června, když již bylo možno pořádat akce s prezenční účastí v prostorách našeho
kontaktního centra, jsme se postupně vrátili k osvědčeným aktivitám typu Cvičení na židlích,
Kroužek vzpomínání, Trénování paměti. Rovněž jazykové kurzy se vrátily do prezenční
formy a začali jsme opět pořádat odborné a cestopisné přednášky. Velký zájem vzbudila např.
přednáška pana Bohumila Kartouse, renomovaného experta na problematiku dezinformací.
Vzhledem k tomu, že v době pandemie covidu byl veřejný prostor i svět internetu
dezinformacemi doslova zahlcen, přičemž senioři patří mezi nejohroženější skupiny, byla
přednáška pro naše návštěvníky nejen zajímavá, ale i velice poučná. Nevšedním zážitkem bylo
pro naše klienty odpoledne s pracovníkem ZOO Praha, který jim umožnil si některé živé
exempláře vzít do roky, např. obrovského sklípkana. Největší účast zaznamenala listopadová
exkurze do Národního divadle.

KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU ČESKÉ BUDĚJOVICE

Pravidelná setkání probíhala v klubovně Jednoty Orel v Jirsíkově domě na Lannově třídě, či dle
povahy akce ve venkovních prostorách. Mnohé akce nad rámec standardního programu zajistila
paní Zuzana Hochová, které tímto děkujeme.
V průběhu roku 2021 si mohli návštěvníci českobudějovického centra vybrat ze šesti
různě zaměřených aktivit, celková návštěvnost činila 22 osob.
S velkým zájmem našich klientů se setkala zářijová exkurze v Jaderné elektrárně Temelín.
Klienti si tento nápad pochvalovali, vyzkoušeli si i několik interaktivních prvků a her a moc je
to bavilo. Podobný ohlas měla a exkurze do Planetária České Budějovice včetně zajímavé
diskuse s odborným pracovníkem planetária. Mnozí z klientů se do planetária vypravili po
dlouhých dvaceti letech a byli nadšení z toho, jak vysoko se posunula technologická úroveň a
vybavení expozice.

KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU OLOMOUC

Naše pravidelná setkání probíhají od roku 2020 v prostorách Komunitního centra pro válečné
veterány (KCVV) v olomouckém Domě armády, kterému tímto děkujeme za skvělé zázemí.
V průběhu roku 2021 jsme uspořádali celkem deset různých aktivit s celkovou
návštěvností 105 osob.
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Vzhledem k protiepidemickým opatřením v Domu armády jsme se v KCVV mohli poprvé sejít
až v srpnu. Dlouhé čekání nám vynahradila možnost shlédnout zde dvě unikátní výstavy
připravené pracovníky KCVV – putovní výstavu Bílé růže připomínající osudy německé
rodiny Schollových, jejich přátel a pomocníků zapojených do odbojové činnosti proti nacistům,
a výstavu Operace Pouštní bouře, reflektující válku v Perském zálivu v roce 1991, první
novodobou zahraniční misi s česko-slovenskou účastí.
Ještě před znovuotevřením KCVV jsme uctili v soukromí rodiny Ottových památku zesnulého
Břetislava Otty, dlouholetého návštěvníka našeho centra. V létě jsme navštívili Čechy pod
Kosířem, kde jsme si prohlédli areál zámku, jehož častým hostem býval slavný malíř Josef
Mánes, dále jsme navštívili Hasičské muzeum a soukromé Muzeum kočárů. Další výlet nás
zavedl do Velkých Losin, kde jsme si prohlédli místní zámek, park a Muzeum papíru včetně
ruční papírny ucházející se o zapsání na Seznam památek UNESCO. V září jsme v KCVV
mimo jiné představili online výukovou platformu Nucená práce 1939-1945. Příběhy
pamětníků ve výuce. Rovněž jsme přivítali novou německou dobrovolnici Lisianne a obnovili
tradici literárních setkání a oslav různých svátků a významných dnů, např. Dne válečných
veteránů či Dne boje za svobodu a demokracii, kdy jsme si prostřednictvím dokumentárního
filmu Zvláštní akce studenti připomněli odkaz studentů, kteří v listopadu 1939 veřejně
povstali proti nacistické okupaci Československa, přičemž za to mnozí zaplatili životem či
skončili na dlouhé měsíce i roky v koncentračním táboře Sachsenhausen.
Aktivity centra jsou zaznamenány písmem i obrazem v kronice založené v r. 2009 Ing. Janem
Bartoněm, od roku 2016 vedené paní Marií Jedličkovou. Literární setkání pro nás
připravujeme paní doc. PaedDr. Alžběta Peutelschmiedová, CSc. Paní Miluška Ottová nás
průběžně informuje o vzpomínkových setkáních a pietních aktech konaných v olomouckém
regionu u příležitosti výročí reflektujících události druhé světové války. Všem uvedeným velice
děkujeme za osobní angažovanost, s jakou přispívají ke pestré činnosti našeho olomouckého
centra pro oběti nacismu.
KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU OSTRAVA

Pravidelná setkání se konala v prostorách Charitního střediska Gabriel, Ostrava–Zábřeh.
Děkujeme kolektivu pracovníků a dobrovolníků střediska Gabriel pod vedením paní Danuše
Hanákové za všestrannou podporu a pomoc při zajišťování klubových setkání.
V roce 2021 jsme v ostravském kontaktním centru uspořádali celkem čtyři setkání s
celkovou návštěvností 102 osob.
Naše činnost byla velmi omezena skutečností, že prostory střediska Gabriel bylo možno pro
naše setkání využívat pouze v období od září do prosince. Prvním setkaní tak bylo zářijové
představení nové německé dobrovolnice Marlene, na které navázalo říjnové slavnostní výroční
setkání s hudbou. V listopadu jsme si prostřednictvím dokumentárního filmu Zvláštní akce
studenti připomněli odkaz studentů, kteří v listopadu 1939 veřejně povstali proti nacistické
okupaci Československa, přičemž jeden ze sedmi studentů, jejichž příběhy jsou ve filmu
sledovány, pocházel právě z Ostravy. Poslední akcí roku 2021 pak bylo tradiční adventní
setkání, které naše klienty potěšilo a svátečně naladilo.
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KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU ÚSTÍ NAD LABEM

Pravidelná setkání se konala ve společenských prostorách Římskokatolické farnosti,
Arciděkanství Ústí nad Labem, jejímž zástupcům děkujeme za vstřícný přístup. Do programu
byly dle možností zařazovány i externí aktivity.
V roce 2021 se nám v ústeckém centru podařilo uspořádat celkem 15 setkání s celkovou
návštěvností 103 osob.
Největšího zájmu mezi našimi klienty se těšila červnová plavba po Labi, která byla zároveň
první akcí po několika měsíčním lockdownu. Klienti si to plavbu i vzájemnou blízkost skutečně
užili. Další akcí, která vzbudila velký zájem, byla říjnová exkurze do zákulisí Severočeského
divadla v Ústí nad Labem, kdy nám průvodkyní nám byla jedna z místních operních zpěvaček
Klienti byli nadšení, měli možnost vidět prostory za oponou, zvukařovo “království”,
nácvikové místnosti i trénink malých baletek.

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

V průběhu roku 2021 jsme se starali o cca 35 přeživších a jejich blízkých, tento počet se
v průběhu roku měnil spolu s tím, jak se měnily potřeby přeživších. V průběhu roku jsme
poskytli na 2 500 individuálních intervencí v celkovém objemu cca 1 250 hodin. Největší zájem
měli přeživší tradičně o popovídání si, pomoc s úklidem, společný nákup či donášku nákupu,
pomoc s přípravou pokrmů. Někteří klienti si přáli společné čtení či předčítání, hraní
společenských her, prohlížení fotografických alb, vzpomínání na různé události či společné
procházky. Mnozí potřebovali i pomoc s osobní hygienou, péčí o domácí zvířata, zaléváním
květin a péčí o zahradu. Klientům jsme pomáhali rovněž s vyřizováním úřední korespondence
včetně bankovního a poštovního styku, zajištěním drobných oprav v domácnosti apod.
Žádaným byl doprovod k lékaři a zejména možnost využití taxi služby, a to nejen k lékařům či
na úřady, ale i na vybrané akce našich kontaktních center.

DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ OBĚTEM NACISMU
Projekt od roku 2005/2006 finančně podporuje německá spolková nadace Připomínka,
odpovědnost a budoucnost a německé sdružení Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF).
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 nacismu žijící v lokalitách Praha,
Olomouc, Ostrava a Ústí nad Labem.
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—Cílovou skupinou jsou i dobrovolníci samotní, neboť mezigenerační dialog je jedním ze
stěžejních témat projektu.
SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBĚTEM NACISMU A JEJICH BLÍZKÝM

—Výpomoc v domácnosti, nákupy, pochůzky.
—Doprovod k lékaři, na úřady.
—Společné procházky.
—Společná návštěva kulturních a společenských akcí.
—Diskuse nad knihou.
—Společné aktivity jako např. vaření, konverzace apod.
—Specifická pomoc s ohledem na potřeby klienta.
PÉČE O DOBROVOLNÍKY

—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.
ČINNOST V ROCE 2021

I v roce 2021 se naši dobrovolníci věnovali klientům v jejich domácím prostředí i v Kontaktních
centrech pro oběti nacismu v Praze, Ústí nad Labem, Olomouci a Ostravě. Každý dobrovolník
měl na starost několik stálých klientů, které navštěvoval jednou za týden či dva v jejich
domácích prostředí. Dále se dobrovolníci podíleli na činnosti kontaktních center pro oběti
nacismu, kde vedli anglickou a německou konverzaci, činnost center obohacovali o různé
cestopisné přednášky, hudební vystoupení, ukázky rukodělných prací či hraní stolních her apod.
Přidanou hodnotou projektu je mezigenerační dialog, vznik osobních přátelství mezi přeživšími
a dobrovolníky a přínos pro česko-německé porozumění a smíření.
V roce 2021 byla činnost dobrovolníků ovlivněna pandemií koronaviru, návštěvy v
domácnostech klientů byly v období leden–duben omezeny, v tomto období proto s klienty
udržovali kontakt prostřednictvím telefonických hovorů a e-mailů, pokud se jednalo o nutný
nákup, předání probíhalo bezkontaktně, v případě nutného doprovodů k lékaři apod. byly s
ohledem na zdraví klientů i dobrovolníků dodržovány co nejpřísnější epidemiologická opatření.
Dobrovolníci se mimo toto období podíleli na pomoci s dosílkou humanitárních balíčků
klientům i přípravě a vedení korespondenčních jazykových kurzů s klienty. V období, kdy to
epidemiologická situace dovolovala, navštěvovali dobrovolníci za dodržování nejpřísnějších
bezpečnostních opatření klienty v jejich domácím prostředí.
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DOBRÝ DEN! LAČHO ĎIVES! PŘÍMÁ POMOC ROMSKÝM
PŘEŽIVŠÍM OBĚTEM NACISMU A PŘIPOMÍNKA
ROMSKÉ GENOCIDY BĚHEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Projekt je součástí mezinárodního programu vyhlášeného a podpořeného německou spolkovou
nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ). V české společnosti
dlouhodobě významně připomíná opomíjené téma romského holokaustu a zlepšuje kvalitu
života okolo 150 romských přeživších a jejich blízkých. Partnerem projektu je Muzeum romské
kultury v Brně. Úzce spolupracuje s Akademií výtvarných umění v Praze (AVU), Hudební
fakultou Akademie múzických umění v Praze (HAMU) a Katedrou kompozice, dirigování a
operní režie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU). V srpnu 2021 vstoupil
projekt do své třetí fáze a byl prodloužen do února 2023.
CÍLE PROJEKTU

—Zlepšení dostupnosti zdravotní a sociální péče pro nejpotřebnější skupinu romských
přeživších.
—Důstojná připomínka genocidy Romů během druhé světové války.
CÍLOVÁ SKUPINA

—Přeživší romské genocidy během druhé světové války žijící v České republice.
—Studenti a studentky AVU, HAMU, JAMU.
—Spolupracující organizace působící ve prospěch romských přeživších v České republice.
—Česká veřejnost.
ČINNOST V ROCE 2021
I.

PÉČE O PŘEŽIVŠÍ

Do projektu refundačních plateb se přihlásilo 146 přeživších, z nichž 119doložilo hodnověrně
své výdaje na zdravotní pomůcky a léky. Celková poskytnutá částka činila 178 500 Kč.
Prostřednictvím naší Poradny pro oběti nacismu jsme 18 romským přeživších poskytli
bezplatné služby odborného sociálního poradenství. S cílem co nejefektivnějšího řešení
mnohdy nelehké životní situace romských přeživších jsme spolupracovali s romskými i
neromskými organizacemi.
Projekt se zabývá i rozvojem spolupráce s dalšími romskými i neromskými společnostmi. Jejich
zástupci se zúčastnili 15. únoru 2021 online odborné besedy, v jejímž průběhu obdrželi
informace o našich aktuálních projektech ve prospěch přeživších romského holocaustu.
Součástí byla i diskuze o efektivní přímé pomoci této zranitelné skupině a vzniku sítě
organizací, která by je podporovala.

II.

PŘIPOMÍNKA ROMSKÉHO HOLOCAUSTU

V červnu 2021 byli v Centru současného umění Dox v Praze slavnostně vyhlášeni vítězové
2. ročníku Soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka věnované umělecké připomínce
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romského holocaustu na vysokých školách uměleckého směru. Vítězem výtvarné kategorie se
stal Jakub Brázda (AVU) se sochou s názvem Nemtudomka a Patrik Kako (HAMU) se skladbou
Stínové oběti. Slavnostního vyhlášení se zúčastnila řada významných hostů a pamětníků.
Vítězná skladba poté zazněla v srpnu 2021 v interpretaci Mélusine de Pas na pietním
shromáždění v Hodoníně u Kunštátu v Památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě.
U příležitosti mezinárodního Dne romského holocaustu byl ve spolupráci s Kolektivem Spodní
27 realizován v Ostravě příspěvek autorky Lucie Bečvářové (AVU). Umělecká performance s
názvem Hrad byla součástí celotýdenní akce ve prospěch romské komunity. Viola Jakschová
zde pronesla přednášku o pronásledování Romů a Sintů během druhé světové války.

HUMANITÁRNÍ POMOC OBĚTEM NACISMU V ČESKÉ
REPUBLICE
Projekt započatý 1. 1. 2019 byl vzhledem k pandemické situaci opakovaně prodloužen a v roce
2021 dále rozšířen o mimořádnou covidovou pomoc. Projekt byl financován z prostředků
německé spolkové nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ). Odborné
sociální poradentství poskytované v rámci projektu zajišťovala naše Poradna pro oběti nacismu
s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
CÍLE PROJEKTU

—Přispět ke zlepšení životní situace cca 500 obětí nacismu prostřednictvím finančního
příspěvku za výdaje spojené s uspokojováním potřeb v oblasti bydlení, výživy a zdravotní a
sociální péče, a to do výše 4 700 - 7 500 Kč na osobu v závislosti na formě perzekuce.
—Zvýšit společenské uznání obětí nacismu.
— Přispět k česko-německému smíření založeného na uznání křivd spáchaných nacistickým
režimem.
CÍLOVÁ SKUPINA

—Oběti nacistické perzekuce s trvalým bydlištěm na území ČR
ČINNOST V ROCE 2021

V lednu 2021 jsme do projektu pozvali dalších 16 politických vězňů nacistického režimu, a tím
naplnili celkovou kapacitu projektu: počet příjemců finanční pomoci EVZ stoupl na 525 osob,
mezi které jsme rozdělili celkem 3 613 093 Kč. Příspěvky EVZ byl využity zejména na
výdaje související s bydlením a výživou, zdravotní péči, sociální služby apod. Všichni do
projektu zařazení účastníci měli rovněž možnost čerpat služby bezplatného odborného
sociálního poradenství a psychosociální podporu.
V březnu 2021 nás nadace EVZ oslovila s nabídkou speciálního grantu na zmírnění dopadu
koronavirové pandemie na přeživší nacismu. O této pomoci se dočtete více v úvodní kapitole
naší výroční zprávy za rok 2021 v příspěvku nazvaném Mimořádné projekty ke zmírnění
koronavirové pandemie.
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INFORMAČNÍ, VZDĚLÁVACÍ A DOKUMENTAČNÍ ČINNOST

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

Výstavní projekt byl, stejně jako v předchozích letech, podpořen finanční dotací Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR.
OBSAH 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 v naší společnosti 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.
CÍLOVÁ SKUPINA

— Široká veřejnost České republiky, senioři, rodiny seniorů, pečovatelé,
— Média, představitelé místní správy a samosprávy, zástupci neziskových organizací a
akademické obce.
CÍL PROJEKTU

— 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.
— Zvýšit zájmu politiků, médií a veřejnost o osud této ohrožené skupiny seniorů 80+
— Společně hledat účinných způsobů, jak těmto seniorům zajistit důstojné podmínky, v nichž
by mohli prožít poslední roky života.
VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V ROCE 2021

Výstavní projekt byl v září prezentován ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, kde se
také uskutečnila beseda u kulatého stolu na téma Aktuální životní situace obětí nacismu v ČR.
Prostřednictvím projektu se nám podařilo přispět ke zlepšení pozitivního obrazu seniorů,
zejména přeživších obětí nacistické perzekuce, a zlepšení povědomí veřejnosti o aktuální
životní situaci a potřebách této specifické skupiny seniorů. Zároveň jsme se snažili veřejnost
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povzbudit k tomu, aby se v rámci možností více zapojila do péče o tuto skupinu nejstarších
seniorů, např. prostřednictvím dobrovolnictví. 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.

ZMIZELÍ ROMOVÉ A ROMOVÉ DNES
Projekt Zmizelí Romové a Romové dnes podpořilo v roce 2021 Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy ČR a Nadační fond obětem holocaustu. Partnerem projektu bylo Muzeum
romské kultury v Brně.
OBSAH PROJEKTU

Celý vzdělávací program je postaven na prezentaci multimediální přednášky o dějinách Romů
a romském holocaustu, jehož součástí je audiovizuální záznam osobního příběhu pamětnice
romského holocaustu paní Emílie Machálkové
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.
CÍLOVÁ SKUPINA

—Cílovou skupinou projektu byli žáci druhého stupně základních škol, středních škol,
studenti vysokých škol a pedagogové těchto škol.
ČINNOST V ROCE 2021

Z důvodu pandemie koronaviru jsme projekt realizovali pouze pro studenty Gymnázia J. V.
Jirsíka v Českých Budějovicích. Více informací o projektu naleznete na našich internetových
stránkách www.kapura.cz.
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PUTOVNÍ FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA – OSUDY ROMŮ
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Projekt Putovní fotografické výstavy – Osudy Romů za druhé světové války finančně
podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Nadační fond obětem holocaustu.

OBSAH PROJEKTU

Středobodem výstavního projektu jsou fotografické portréty sedmi přeživších obětí romské
genocidy, pořízené fotografkou Janou Stachovou. Každý z portrétů doprovází stručné
biografické shrnutí, přibližující osudy pamětníka za druhé světové války. Sérii fotografií
doplňuje informační panel zasazující fenomén romské genocidy do historického a
mezinárodního kontextu. Nedílnou součástí výstavy je odborná přednáška s následnou diskusí
zaměřující se na fenomén romské genocidy v historickém kontextu.
CÍLE PROJEKTU

—Hlavním záměrem projektu je zviditelnit osudy romských občanů žijících na území České
republiky, obětí rasového pronásledování během druhé světové války.
—Prezentací česko-anglické putovní fotografické výstavy chceme přispět k důstojné
připomínce utrpení obětí romské genocidy během druhé světové války, rozšíření povědomí o
jejich perzekuci u nás i v zahraničí a ke zlepšení vnímání obrazu České republiky a jejího
vztahu k romské menšině v mezinárodním kontextu.
—Zároveň tak chceme přispět k potírání patologických jevů, jako je extremismus, xenofobie a
rasová nesnášenlivost.
CÍLOVÁ SKUPINA

—Putovní fotografická výstava je určena nejen pro české, ale i zahraniční publikum z řad
veřejnosti, studentů, médií, představitelů místních správ a samospráv, zástupců neziskových
organizací a akademické obce.
VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V ROCE 2021

Projekt se nám podařilo realizovat v celém rozsahu i přes omezení, která vycházela
z nouzového stavu a protiepidemických opatření v knihovnách.
Výstavní projekt společně s odbornými přednáškami jsme představili v Krajské knihovně
v Pardubicích, Krajské knihovně Karlovy Vary – Dvory a Vědecké knihovně v Olomouci.
Celková návštěvnost výstavy ve všech třech knihovnách činila 2 000 osob a zhruba 100 osob
se zúčastnilo odborných přednášek.
Projekt přispěl ke zvýšení informovanosti o romské národnostní menšině v České republice,
prevenci patologických jevů ve společnosti extremismus, xenofobie a rasismus a zlepší vnímání
romské menšiny většinovou společností.
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TRAIN TO SACHSENHAUSEN: STUDENT PROTESTS
OF 1939
Projekt je realizován ve spolupráci s Charles Games, s .r. o. za finanční podpory německé
spolkové nadace Stiftung EVZ v rámci programu YOUNG PEOPLE REMEMBER.
CÍLE PROJEKTU

— Přiblížit mladé generaci inovativní formou historické události, které jsou spojené
s uzavřením vysokých škol po 17. listopadu 1939.
— Umožnit uživatelům prostřednictvím speciálně vyvinuté mobilní aplikace “prožít” několik
dní v roli studenta jedné z pražských vysokých škol během demonstrace proti nacistickému
režimu, pohřbu Jana Opletala, zatýkání na vysokoškolských kolejích, internaci v Ruzyni a
transportu do koncentračního tábora Sachsenhausen.
CÍLOVÁ SKUPINA

—Žáci a studenti českých a německých středních a vysokých škol a pedagogové těchto škol.
VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V ROCE 2021

— Návrh struktury herní aplikace a obsahu virtuálního muzeu.
— Programování herní aplikace a části virtuálního muzea.
— Vznik scénář herní aplikace ve spolupráci s historiky, kteří zajistili výběr video nahrávek
pamětníků, dokumentů a fotografií a připravili odborné texty do obsahu virtuálního muzea.
— Implementace vzniklých materiálů do struktury aplikace.
— Technické testování herní aplikace při současném testování aplikace samotnými studenty.
Výsledným produktem je tak aplikace, která nabízí uživatelům informace jak o dobovém
studentském životě, tak o dramatických historických událostech. Hra umožňuje procházet
příběhem různými způsoby, v závislosti na rozhodnutích, které musí během hraní uživatelé –
často pod tlakem – udělat. Roli v příběhu může hrát i prostá náhoda. Klíčovým dramatickým
prvkem hry je noční razie na vysokoškolských kolejích, internace na Ruzyni a vlakový
transport. Hra končí příjezdem do koncentračního tábora Sachsenhausen. Na hru přímo
navazuje část tzv. virtuálního muzea, které obsahuje však pouze skutečné vzpomínky
pamětníků – přímých svědků historických událostí a dobové dokumenty a fotografie. Ve
virtuálním muzeu si hráč pouští videa, zvukové nahrávky, nebo se mu doklady a dokumenty
zobrazí v detailu, kde si je může prohlížet a listovat jimi. Zatímco hra je fiktivní a uživatel v ní
příběh prožívá, muzeum je faktické a neobsahuje žádné herní prvky.
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V roce 2022 plánujeme dokončení herní aplikace a zajištění PR kampaně. Součástí dokončení
aplikace bude vznik iPad a Mac OS verze hry, vznik anglické a německé jazykové verze herní
aplikace a rozšíření virtuálního muzea o další vzpomínky pamětníků.
Více informací
o herní
https://traintosachsenhausen.com

aplikaci

Train

to

Sachsenhausen

najdete

na

ROZVOJ ŽIVÉ PAMĚTI
Inovativní formy seminářů a workshopů pro různé cílové
skupiny v rámci česko-německé výměny k tématu druhé světové
války
Projekt je podpořen v rámci tříletého grantu uděleného Česko-německého fondem budoucnosti
pro období 2019-2021.
CÍLE PROJEKTU

—Udržení a zlepšení činnosti organizace v oblasti vzdělávání žáků a učitelů k tématu druhé
světové války s důrazem na téma nucené a otrocké práce včetně poskytování inovativních
forem seminářů a workshopů.
—Rozšiřování stávajících podkladů a pramenů včetně natáčení rozhovorů s přeživšími a
vyžití shromážděných materiálů pro vzdělávací a odbornou činnost.
—Udržení lektorských míst pro výše zmíněné typy vzdělávání, zvyšování odbornosti lektorů
a jejich profesní růst.
— Aktivní zapojení do česko-německé výměny mládeže, organizace setkání českých a
německých studentů s přeživšími.
—Zapojení našich lektorů do mezinárodních pracovních skupin a účast na odborných
seminářích a konferencích.
—Odborné zpracování nashromážděných knižních publikací s cílem vytvoření specializované
knihovny na profesionální bázi (knihovní katalogizační systém).
—Zpřístupnění knihovny zájemcům z řad žáků, studentů, učitelů a veřejnosti.
CÍLOVÁ SKUPINA

—Cílovou skupinou jsou české a německé skupiny žáků, studentů, učitelů a dalších
pedagogických pracovníků.
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—Základní a střední školy, gymnázia, vysoké školy, vědecké knihovny, muzea a památníky, a
to jak v ČR, tak v zahraničí.

ČINNOST V ROCE 2021

Naši vzdělávací činnost, besedy s pamětníky, semináře pro učitele, natáčení rozhovorů s pamětníky,
účast na mezinárodních workshopech a konferencích a realizaci akcí pro smíšené česko-německé
skupiny ovlivnila na jaře a poté opět na podzim koronavirová pandemie a opatření s tím související.
Mnohé akce jsme proto museli převést do online prostředí, přesunout do roku 2022 nebo i
zrušit. Od července do září se nám nicméně dařilo realizovat naše akce v klasické podobě
osobních setkání. Bez většího omezení probíhaly práce na implementaci knihovního systému
Knihovny Živé paměti, nákup a katalogizace knih.
Akcí realizovaných v rámci tohoto projektu se v průběhu roku 2021 zúčastnilo celkem 235 osob.


Spolupráce s univerzitou – online beseda s pamětníkem pro studenty Technické
univerzity Liberec, katedra historie

Beseda s panem Hanušem Hronem (*1925), vězněm ghetta Terezín a pracovního tábora
Wulkov, se setkala s velkým zájmem studentů. Na základě zpětné vazby od studentů víme, že
tuto akci hodnotili jako nejsilnější zážitek z celé výuky v daném kurzu.



Publikace článku k online výukové platformě „Příběhy pamětníků ve výuce“

Seminář pro učitele k tématu nucené práce plánovaný na duben na univerzitě v Hradci Králové
byl kvůli pandemii zrušen a nahrazen publikací článku k tématu využití online výukové
platformy ve školní výuce. Článek je umístěn na webových stránkách projektu "Občanský
průkaz 4.0", na stránkách MŠMT i RVP.



Dvoudílný online seminář pro pedagogy k tématu nucené práce, 5. 5. 2021 a 19. 5.
2021, Brücke/Most Stiftung ve spolupráci s Památníkem nucené práce Lipsko

„Dnes tomu nikdo nevěří, co jsme tak mladí zažili a vytrpěli...“, tak končí osobní výpověď
jednoho z bývalých českých nuceně nasazených, kteří byli za druhé světové války deportováni
do Německa.
Seminář věnovaný Čechům nuceně nasazeným v regionu Sasko propojil osobní pohled na téma
nuceného nasazení s historií míst, kde k němu docházelo. Účastníci dvoudílného semináře, čeští
a němečtí učitelé, získali vhled do aktuálních poznatků výzkumu tématu nucených prací během
nacistické éry, do místních historických výzkumů a seznámili se s metodickými podněty pro
využití tohoto tématu ve vzdělávání. Kromě odborného obsahu nabídl seminář i příklad dobré
praxe z česko-německého setkání žáků k tématu nucené práce v Biesenthalu. Seminář rovněž
poskytl účastníkům prostor pro navázání kontaktů pro společné česko-německé projekty.
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Online setkání pracovníků paměťových institucí Das virtuelle Erinnern:
Gedenkstättenarbeit und digitale Medien, 25.- 26. 3. 2021

Setkání se věnovalo otázkám zprostředkování pamětnických vzpomínek a práci s historickými
tématy v online formátu – co je ještě možné, a co už nikoli? Jak pandemie změnila nabídku a
způsob práce vzdělávacích institucí a muzeí v online prostoru? Jaké metody se osvědčily a které
z nich budeme zřejmě využívat i v budoucnu? Cílem virtuálního setkání bylo rovněž udržení a
navázání nových mezinárodních kontaktů.



Online seminář Mládež utváří budoucnost. Demokracie, participace, diverzita.
23. 3. 2021

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Řezně představil nové
téma, kterému se bude v následujícím období věnovat v rámci česko-německé spolupráce. V
rámci semináře jsme si vyzkoušeli práci v nové mezinárodní online platformě
DINA.International, která byla naprogramována s cílem podpořit mezinárodní spolupráci a
online projekty.



Online setkání Zivilgesellschaft, Jugend und Jugendbegegnungen in den MOE:
Welche Entwicklungen gab es in den letzten 30 Jahren und nach der Krise,
Herausforderungen und Bestrebungen, 4.-5. 5. 2021

Mezinárodní setkání českých, francouzských a německých pracovníků s mládeží bylo
věnováno možnostem a výhledům na trilaterální setkávání mládeže a zkušenostem jednotlivých
institucí z využívání digitálních technologií jako doplněk nebo úplnou náhradu přímých setkání
v době přísných protiepidemických opatření.

Besedy s pamětníkem holocaustu, panem Hanušem Hronem (*1925), který byl v letech
1941-1945 vězněm ghetta Terezín a pracovního tábora Wulkov


Beseda německých pedagogů z regionu Saska dne 18. 7. 2021 v Terezíně byla součástí
vícedenního vzdělávacího semináře k tématu holokaustu, který připravila nadace Brücke/Most
Stiftung, Drážďany.



Beseda 14. 9. v Památníku Terezín za účasti německých žáků, Dr. Thomase Feista
(Sächsischer Landesbeauftragte für Jüdisches Leben) a novináře Steffena Neumanna, který o
setkání napsal článek pro Sächsische Zeitung (https://www.saechsische.de/tschechien/einerder-letzten-zeugen-hanu-hron-kam-als-16-jaehriger-ins-getto-theresienstadt-judendeutschland-erinnerung-5614272-plus.html).



S panem Hronem rovněž setkalo a diskutovalo 25 studentů Oberschule Dresden.
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Online beseda za účasti německých pedagogů a multiplikátorů, 13. 10. 2021

Besedy s pamětnicí holocaustu, paní Michaelou Vidlákovou (*1936)


Online beseda s německými studenty Neue Oberschule Hoyerswerda, 30. 11. 2021.



Online besedy s paní Vidlákovou se 1. 12. 2021 zúčastnili studenti FoucaultGymnasium, Hoyerswerda.

Všechny výše uvedené besedy se studenty německých škol se konaly ve spolupráci s
Brücke/Most Stiftung, Drážďany.



Webinář pro učitele – využití online výukové platformy Příběhy pamětníků ve
výuce, 8. 12. 2021

Seminář byl určený pro pedagogy různých typů středních škol a gymnázií. Zájemci po skončení
webináře obdrželi tištěnou Příručku pro učitele k online výukovému prostředí, která je stručným
průvodcem online platformou a nabízí návody pro práci se vzpomínkami pamětníků ve výuce.

Webové stránky k tématu nucené práce

Webovou stránku k tématu nucené práce za druhé světové války, která je dostupná na
www.nucenaprace-archiv.cz, resp. 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 a spravuje Živá paměť. Stránky nabízejí odborné texty
k tématu nucené práce, mapy, tematická videa a rozhovory s odborníky. Tyto webové stránky
umožňují také vstup do vlastního archivu nahrávek rozhovorů s pamětníky nucené práce.
Zájemci zde najdou téměř 600 interview s pamětníky z 26 zemí, z toho také 38 rozhovorů
v češtině nebo slovenštině. K dispozici jsou přepisy rozhovorů, stručné životopisy, fotografie a
dokumenty.

Knihovna Živé paměti
Knihovna je od roku 2020 zapsána do evidence knihoven jako základní knihovna se
specializovaným knihovním fondem (ev. č. 6638/2020). Také v roce 2021 jsme za podpory
správce našeho knihovního systému, firmy R-Bit Technology, pokračovali v třídění knižního
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fondu a katalogizaci, včetně nových titulů zakoupených v rámci projektu. Online katalog, který
postupně doplňujeme, je přístupný na webových stránkách: https://katalog.zivapamet.cz/
Naše knihovna nabízí výběr z domácích a zahraničních publikací k tématu moderních dějin,
především druhé světové války a nucené práce pro válečné hospodářství nacistického Německa.
Většinu publikací půjčujeme prezenčně, po registraci v knihovně je možné již katalogizované
publikace zapůjčit i absenčně.
Knihovna rovněž poskytuje badatelům, studentům i zájemcům z řad veřejnosti místní přístup
k digitálnímu archivu vzpomínek pamětníků holokaustu z Fortunoff Video Archive for
Holocaust Testimonies, Yale University Library, USA. Tento archiv patří k průkopníkům
natáčení interview metodou orální historie. Archiv se od roku 1979 rozrostl a nyní obsahuje
téměř 4 500 interview ve 22 světových jazycích. Více než tři tisíce rozhovorů je vedeno
v angličtině, najdeme zde také 17 rozhovorů v češtině a 163 rozhovorů ve slovenštině. Bližší
informace o archivu a registraci najdete webové stránce Fortunoff Video Archive:
https://fortunoff.library.yale.edu/research/search-the-archive/
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem dárcům a příznivcům za laskavou podporu a spolupráci:
DOTACE A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2021
Alfred Landecker Foundation Berlin
Česko-německý fond budoucnosti
Německá spolková nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ)
Nadační fond obětem holocaustu
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadace Krása pomoci
KOMERČNÍ DÁRCI A SPONZOŘI
Airwaynet, a. s.
Print Partners, s. r. o.
PARTNEŘI A ORGANIZACE, S NIMIŽ JSME SPOLUPRACOVALI V PRŮBĚHU
UPLYNULÝCH LET
Agentura domácí péče JAS, Židovská obec Brno
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Bachtale, z. s
Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte
Centrom, z. s., Ostrava
Cinepoint, s. r. o.
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Česká alzheimerovská společnost
Česká rada pro oběti nacismu, nadační fond
České centrum Vídeň
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond
Československá obec legionářská, z. s.
Diecézní charita České Budějovice
Dokumentationszentrum Prora
Domov sociální péče Hagibor, Židovská obec Praha
DROM, romské středisko Brno
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
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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
Charles Games, s.r.o.
Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien
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
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Krajská knihovna Karlovy Vary – Dvory
Krajská knihovna v Pardubicích
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 kultury ČR
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
Pragkontakt
Pražská informační služba
Pražský literární dům autorů německého jazyka
Přírodní škola, Praha 7
Renovabis
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Romea, o. p. s.
Římskokatolická farnost – Arciděkanství Ústí nad Labem
Sdružení nuceně nasazených občanů Olomouckého kraje
Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje
Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých
Servitus, z. s.
Sion Hradec Králové
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Svaz nuceně nasazených
Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
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
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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