TISKOVÁ ZPRÁVA
SLAVNOSTNÍ KONCERT OBĚTEM NACISMU
VELVYSLANECTVÍ SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, VLAŠSKÁ 19, PRAHA 1,
2. 11. 2016, 14:00 – 16:30
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo a obecně prospěšná společnost Živá paměť
pořádají Slavnostní koncert obětem nacismu. Koncert a následné přátelské setkání se
konají za účasti přeživších obětí nacismu a dalších významných hostů ve středu 2.
listopadu 2016 od 14:00 do 16:30 hod. v Kupolovém sále Lobkovického paláce.
Koncert zahájí J. E. Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, velvyslanec Spolkové
republiky Německo. Dále promluví Dr. Andreas Eberhardt, předseda představenstva německé
nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ (Stiftung Verantwortung, Erinerung und
Zukunft), která byla pověřena německou vládou vyplácením odškodnění obětem nacismu
ve střední a východní Evropě. Na něho naváže PhDr. Darina Sedláčková, spoluzakladatelka a
předsedkyně správní rady Živé paměti a bývalá vedoucí Kanceláře pro oběti nacismu Českoněmeckého fondu budoucnosti.
Koncert sám o sobě a účast přeživších nacismu jsou důležitým signálem, že dnešní společnost
nezapomíná na nesmírné utrpení, jemuž byly tyto osoby vystaveny v období druhé světové
války. Je důkazem toho, že nám není lhostejná jejich současná životní situace a potřeby.
Hudební vystoupení připravili speciálně pro tuto příležitost studenti a pedagogové Hudební a
taneční fakulty AMU v Praze, kteří tím vyjádří úctu přeživším nacismu v České republice.
Letošní koncert navazuje na několikaletou tradici slavnostních koncertů pořádaných obecně
prospěšnou společností Živá paměť, započatou v roce 2010 koncertem, který se konal pod
záštitou pana prezidenta Václava Havla. Hlavní český vyjednavač odškodnění obětí nacismu,
pan velvyslanec Jiří Šitler, pronesl dne 5. května 2015 v Obecním domě na Slavnostním
koncertě pro oběti nacismu pořádaném u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války
následující slova: „I pro ty, kteří nejsou potomky pachatelů, platí starozákonní přikázání
"Před člověkem šedivým povstaň, a cti osobu starého". Zájem a péče o Vás, o oběti nacismu,
je proto - a jistě nejen z biblického hlediska - pro naše mladší generace povinností, nikoliv
projevem dobré vůle. Vím, že pracovníci organizace Živá paměť nejenže tuto povinnost cítí
mimořádně silně odpovědně, ale je jim zároveň radostí.“
Mezi pozvanými hosty jsou, spolu s posledními žijícími svědky nacistického bezpráví,
zástupci diplomatického sboru, představitelé organizací sdružujících přeživší či zastupujících
jejich zájmy, dále zástupci institucí, které se věnují systematickému mapování a vědeckému
zkoumání období nacionálního socialismu, a v neposlední řadě představitelé orgánů státní
správy a místní samosprávy, kulturních a společenských institucí, neziskového sektoru a
médií.
Uspořádání koncertu finančně podpořily německá nadace „Připomínka, odpovědnost a
budoucnost“ a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo.
V Praze dne 25. října 2016
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Kontaktní osoby:
Mgr. Viola Jakschová, GSM: +420 607 86 44 98, e-mail: jakschova@zivapamet.cz
PhDr. Darina Sedláčková, GSM: +420 606 619 148, e-mail: sedlackova@zivapamet.cz
Poznámka pro novináře: Živá paměť, o.p.s. byla založena v r. 2003 pracovníky Kanceláře
pro oběti nacismu ČNFB s cílem:
> Pečovat o společné vzpomínkové dědictví obětí nacismu.
> Seznamovat veřejnost s jejich odkazem.
> Pomáhat zlepšovat podmínky života přeživších.
Naše aktuálně běžící projekty:
> Kontaktní centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog Praha, České Budějovice,
Olomouc, Ostrava a Ústí nad Labem
> Konsorcium nevládních organizací ve prospěch seniorů, zejména obětí národního
socialismu v ČR
> Poradna pro oběti nacismu
> Němečtí dobrovolníci pomáhají obětem nacismu v ČR
> Vzdělávací projekt pro školy v ČR "Zmizelí Romové a Romové dnes"
> Natáčení audio a video interview s pamětníky nacistického pronásledování
> Putovní výstava „Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených“
> Online výuková platforma „Nucená práce 1939–1945. Příběhy pamětníků ve výuce“
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