Slavnostní koncert obětem nacismu, Velvyslanectví SRN, Praha, 2. 11. 2016

Vážený pane předsedo představenstva Andreas Eberhard,
vážený pane velvyslanče Arndt Freiherr Fraytag von Laringhoven,
vážení hosté,
milí přátelé,
dovolte, abych Vás jménem obecně prospěšné společnosti Živá paměť přivítala na dnešním
Slavnostním koncertě obětem nacismu.
K hudebnímu zážitku jsme se letos netradičně sešli na půdě velvyslanectví Spolkové republiky
Německo, které je spolupořadatelem koncertu a zároveň hostitelem dnešního setkání. Za tuto
podporu děkujeme jak panu velvyslanci, tak jeho spolupracovníkům, kteří se ztotožnili s myšlenkou
uspořádání tohoto koncertu a osobně se angažovali v jeho zajištění.
Letošní koncert je v pořadí již sedmým výročním koncertem věnovaným obětem nacismu. Číslovka
„sedm“ obsahuje v sobě cosi magického - evokuje biblická proroctví, pohádky a filmové příběhy, jako
např. slavný film „Sedm statečných“.
Já však dnes před sebou vidím mnohem víc než pověstných Sedm statečných, vidím celý zástup
statečných – vidím Vás, kteří jste prošli utrpením nacistických ghett a věznic, Vás, kteří jste statečně
čelili tvrdým podmínkám pracovních táborů a nelidskému zacházení v koncentračních táborech.
Vidím Vás před sebou a obdivuji, že navzdory perzekuci, které jste byli vystaveni v mladém či dokonce
dětském věku, nezahořkli jste, netoužili po pomstě…… po válce jste založili rodiny, pracovali, vedli
činorodý život a dnes se těšíte zaslouženému odpočinku.
My všichni, kdo pracujeme v Živé paměti, si vážíme toho, že Vám můžeme být nápomocni ve zvládání
starostí každodenního života, že Vám můžeme nabídkou pestrých služeb a aktivit zpříjemnit Vaše dny
a že můžeme Vaše svědectví o prožitém utrpení předávat široké veřejnosti prostřednictvím tematicky
zaměřených výstav, přednášek, besed a filmů, jakož i vzdělávacích programů pro žáky, studenty a
učitele.
Samotné nadšení však nestačí. Naše činnost by nebyla možná bez finanční podpory, které se nám
dostává od dárců a sponzorů – mezi nimi hraje již deset let zcela zásadní roli německá nadace
„Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ (Stiftung EVZ), jejíž předseda představenstva Andreas
Eberhard k Vám promluvil přede mnou. Za tuto dlouhodobou podporu a pomoc velice děkujeme!
Velmi ráda potvrdím Andreasova slova o naší dlouholeté výborné spolupráci, partnerství a vzájemné
důvěře. Však nás spojuje stejné přesvědčení – přesvědčení o tom, že nacistické hrůzy se již nikdy
nesmějí opakovat a že je naší společnou zodpovědností postarat se jak o samotné přeživší, tak o jejich
společný vzpomínkový odkaz.
Nechť´ je nám tento odkaz zdrojem poučení, inspirací pro živý dialog a účinnou nástrojem v boji proti
antisemitismu, rasismu a extremismu ve všech jeho podobách.
Vážení hosté a hostitelé, milí přátelé,
dovolte, abych Vám závěrem popřála krásný hudební zážitek a předala slovo paní proděkance
Ingeborg Radok Žádné, která nám představí hudební program.

