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Tisková informace

Praha, 9.6. 2014 – Novými členy čestného boardu Památníku v Bubnech se stávají 
Madeleine Albrightová a Karel Schwarzenberg
Společnost Památník šoa Praha vznikla na konci roku 2012 pro jeden základní účel - proměnu nádraží Bubny v moderní centrum 
pro historii. Pro paměť města, pro veřejný dialog o stigmatech minulosti. Nezisková společnost spolupracuje s příslušnými muzei 
a památníky, kterých se téma holocaustu dotýká, se Židovskou obcí Praha, s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, s Ústavem 
pro soudobé dějiny a dalšími odbornými centry.

První veřejnou prezentací záměru byla výstava Kadiš, která se uskutečnila v červnu 2013. Čestným a váženým hostem doprovod-
ného semináře „Dědictví šoa – hodnota, či zátěž…?“ byl Stuart Eizenstat, poradce amerických prezidentů pro téma holocaustu. 
Právě on se stal prvním členem čestného boardu naší společnosti.

Dnes, v červnu roku 2014, rozšiřujeme tento board o další dva členy. Je pro nás velikou ctí, že paní Madeleine Albrightová  
a pan Karel Schwarzenberg přijali nabídku spojit svá jména a autoritu se vznikajícím památníkem. Pro celý náš tvůrčí tým je to 
zajisté významný závazek. 

Rádi bychom tento okamžik využili k malé bilanci dosavadního vývoje projektu památníku v Bubnech:

–  Výstava Kadiš akcelerovala jednání o dlouhodobé smlouvě o pronájmu nádraží. Koncem roku 2013 se podařilo  
závazně podepsat padesátiletou zápůjčku objektu s podmínkou zápočtu investice přestavby do jeho nájmu. 

–  Od počátku roku 2014 otevřela společnost kancelář v budově ORCO – v bývalých Elektrických podnikách. Byl sestaven 
projektový tým a sestaven autorský kolektiv pro scénář stálé expozice. Podle harmonogramu, který dodržujeme, máme  
dnes hotovou studii pro stavební povolení a věříme, že rozhodnutí se nám podaří projednat do podzimu tohoto roku. 

–  Projektování a další práce širšího autorského týmu je financováno ze soukromých darů

–  Podařilo se dojednat základní partnerské vztahy se zahraničními muzei a památníky v Polsku a Německu.  
Připravujeme prezentační výstavu v USA, která začne v listopadu tohoto roku. 

–  Přiložené portfolio je stručným výčtem připravovaných sezonních výstav a vzdělávacích projektů, 
kterými bychom rádi navázali dialog s veřejností již před otevřením památníku po jeho přestavbě. 

–  V dohledné době – po dokončení projektu a získání nezbytných povolení k revitalizaci budovy, připravujeme  
položení základního kamene přestavby. 

–  Rekonstrukce objektu byla rozdělena do tří etap:

 a) Revitalizace budovy ve stávajícím půdorysu a objemu. Změna využití nádraží na památník

 b)  Diskuse s urbanisty, Magistrátem hlavního města Prahy i veřejností o zajištění místa pro významný sochařský objekt  
ve veřejném prostoru nedaleko objektu nádraží. Máme unikátní šanci v nově se rodící městské koncepci zajistit  
důstojné místo pro objekt velikosti kolem dvaceti metrů. O jeho autorovi bude vedena další diskuse. 

 c)  Přístavba moderní části nového památníku, která přidá objektu dotýkanému minulostí otisk dnešní kultury a výtvarného 
názoru současnosti. Horizont 10 – 15 let. 
/Podobný projekt nelze zajistit v současné době, protože architektura prostoru teprve vzniká, projednává se studie,  
která změní výškové poměry okolí budovy a mnoho dalších místních parametrů./

Politické záštity a podpora společnosti jsou v současné době stabilizovány na několik osobností v různých vládních postaveních:
Přemysl Sobotka, první místopředseda senátu PČR
Daniel Herman, ministr kultury 
Tomáš Hudeček, primátor hlavního města Prahy 

Kontakty:
Pavel Štingl, ředitel, 602 32 17 50, stingl@bubny.org
Tomáš Bouška, koordinátor, 601 59 39 91, bouska@bubny.org 
Magdalena Šebestová, koordinátor, 602 37 54 13, sebestova@bubny.org 
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