Zpráva pro ČTK
Živá paměť, o.p.s. pořádá KONCERT PRO OBĚTI NACISMU
Obecně prospěšná společnost Živá paměť pořádá u příležitosti 65. výročí ukončení 2.
světové války KONCERT PRO OBĚTI NACISMU. Koncert, nad kterým převzal záštitu pan
Václav Havel, se uskuteční v pondělí 3. května 2010 od 17,30 hodin v prostorách
Anežského kláštera, v kostele sv. Františka – U Milosrdných 17, Praha 1.
Během koncertu zazní slavné operetní a filmové melodie R. Frimla, F. Lehára, Ch. Chaplina
aj. v podání zasloužilého člena Národního divadla v Praze, tenoristy Lubomíra Havláka,
Lydie Havlákové – soprán, Jana Flégla – tenor a Prof. Františka Kůdy – klavírní doprovod.
Volba pana Lubomíra Havláka je více než symbolická – pan Havlák je jedním z těch, kteří
byli za 2. světové války deportováni na nucené práce do Německa.
Před zahájením koncertu promluví k pozvaným hostům velvyslanec PhDr. Jiří Šitler, hlavní
vyjednavač vlády ČR v otázkách odškodnění nucené a otrocké práce a Prof. Ing. Felix
Kolmer, Dr.Sc., viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru a místopředseda
Terezínské iniciativy.
Kontakt:
PhDr. Dana Pokorná, tel.: 224 872 750, e-mail: pokorna@zivapamet.cz, koordinátorka
projektu Kontaktní centrum pro oběti nacismu a mezigenerační dialog
Mgr. Pavel Voves, tel.: 224 872 737, e-mail: voves@zivapamet.cz, ředitel organizace
www.zivapamet.cz
Poznámka pro novináře:
Živá paměť je obecně prospěšná společnost, která byla založena pracovníky Kanceláře pro
oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti v roce 2003 s cílem přispívat ke
zlepšení kvality života osob pronásledovaných během 2. světové války nacistickým režimem
a pečovat o uchování a šíření jejich společného vzpomínkového dědictví.
Naše činnost probíhá v rámci projektů:
► Poradna pro oběti nacismu
► Kontaktní centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog Praha, České Budějovice,
Olomouc, Ostrava
► Němečtí dobrovolníci pomáhají obětem nacismu v ČR
► Vzdělávací projekt pro střední školy „Zmizelí Romové a Romové dnes“
► Vytvoření studijního materiálu pro učitele dějepisu „Nacistická perzekuce obyvatel
českých zemí“
► Výstava o českých nuceně nasazených v Sársku, spolupráce na vytvoření
stálé expozice v Památníku KT Flossenbürg a další
► Natáčení rozhovorů s pamětníky nacistického bezpráví v České republice a na Slovensku
Při realizaci svých projektů se společnost opírá o unikátní archiv, který byl vytvořen v
souvislosti s odškodněním obětí otrocké a nucené práce v letech 2000-2006.

