Zpráva pro ČTK
Živá paměť, o.p.s. pořádá SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT PRO OBĚTI
NACISMU
Obecně prospěšná společnost Živá paměť pořádá SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ
KONCERT PRO OBĚTI NACISMU. Koncert se uskuteční v úterý 11. ledna 2011 od
16,30 hodin v prostorách Anežského kláštera, v kostele sv. Františka – U
Milosrdných 17, Praha 1.
Smyslem koncertu je důstojné přivítání nového roku 2011 ve společnosti českých
obětí nacistického pronásledování, zástupců zastupitelských úřadů (Státu Izrael,
Spolkové republiky Německo, Rakouské a Slovenské republiky) a zástupců
organizací, které usilují o zachování společného odkazu přeživších a zlepšení kvality
jejich života.
Během koncertu zazní operní árie a skladby pro sólový klavír, hoboj a anglický roh
F. Schuberta a A. Dvořáka aj. v podání zasloužilého člena Národního divadla v
Praze, tenoristy Lubomíra Havláka, Lydie Havlákové – soprán, Jana Flégla – tenor,
Jana Adamuse – hoboj a anglický roh a Květy Novotné – klavír.
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 paní Jarmila Pláteníková,
jenž byla za 2. světové války nuceně nasazena na práce do říše. Pozdraví hosty
v doprovodu mladé německé dobrovolnice Michele Lange, která v České republice
vykonává dobrovolnou práci ve prospěch českých obětí nacismu. Závěrem
zúčastněné pozdraví pan Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc., viceprezident
Mezinárodního osvětimského výboru.
Kontakt:
Mgr. Viola Jakschová, tel.: 227 872 750, GSM 607 86 44 98, e-mail:
jakschova@zivapamet.cz, koordinátorka projektu Kontaktní centrum pro oběti
nacismu a mezigenerační dialog Praha,
PhDr. Darina Sedláčková, tel.: 224 872 730, GSM 606 619 148 e-mail:
sedlackova@zivapamet.cz, koordinátorka projektu Regionální kontaktní centra pro
oběti nacismu a mezigenerační dialog
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 a Ústí nad Labem
► Němečtí dobrovolníci pomáhají obětem nacismu v ČR
► Vzdělávací projekt pro střední školy „Zmizelí Romové a Romové dnes“
► Vytvoření multimediálního výukového DVD pro střední školy „Učení se z historie“

► Vytvoření studijního materiálu pro učitele dějepisu „Nacistická perzekuce obyvatel
českých zemí“
►Mezinárodní výstava Totálně nasazeni, Nucená práce českého obyvatelstva pro
třetí říši, 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.

