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A MEMORIAL TO HOLOCAUST
AND OSKAR SCHINDLER WILL
BE BUILT IN BRNĚNEC
Brněnec, Czech Republic
22 October 2018
Arks Foundation launched to save and
rebuild Schindler’s Ark. The Israeli
Ambassador expresses his urgent
support to save one of the best-known
monuments of the Second World War.

To mark one hundred years since the creation of Czechoslovakia, the Arks Foundation was launched on 22nd October
2018 to save and rebuild one of the Czech Republic’s best-known monuments, Schindler’s Ark from the film by
Spielberg.
The project marks a renewed partnership between locals and the Low-Beer family who owned the factory until 1938
when they had to flee the Nazis. Eighty years later, they have reunited to save and make history together again.
The ambassador of Israel Mr. Daniel Meron, the secretary of the Federation of Jewish communities JUDr. Tomáš Kraus
and other participants of the meeting expressed their urgent support to the project of the Arks Foundation during their
personal visit to Brněnec on 22nd October 2018. Dr. Daniel Low-Beer, the chairman of the Arks Foundation said “If we
save this place, we save a unique Czech, Jewish and European history. If we do not act the buildings will collapse in the coming
months. Help us save and rebuild the ark.”
Arks has two priorities – to save and develop a memorial to Schindler’s Ark, Shoah and the Low-Beer factory for school
children and visitors, and secondly to promote activities which benefit the people of Brněnec and the wider region. At
present, the urgent priority is to prevent the continuous collapse of the buildings, and clean up the site, which was used
as a working textile factory until its collapse, with a Brownfield grant application. Then, the building of the memorial,
museums and facilities will start. It is supposed that the first part of the newly built site will open to visitors in 2021.
The Foundation launched its plan “Saving and Developing Schindler’s Ark” for open and transparent consultation at the
event. The details about the foundation´s plans can be found on arksfoundation.net. The foundation will welcome any
help, feedback and support.

Contact:
Petra Smolejová
nadacnifondarcha@seznam.cz
+420 732 166 219
www.arksfoundation.net

K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ: 10. listopadu 2018

V BRNĚNCI VZNIKNE
PAMÁTNÍK HOLOCAUSTU
A OSKARA SCHINDLERAC
Brněnec, 22. října 2018
Nadační fond Archa pro záchranu
a obnovu Schindlerovy Archy byl
představen. Izraelský velvyslanec
vyjádřil podporu záchraně jedné
z nejznámějších památek druhé
světové války.

U příležitosti připomínání sto let od vzniku Československa byl 22. října 2018 v Brněnci představen Nadační fond Archa
– rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera, mezi jehož cíle patří záchrana a obnova jedné z nejznámějších památek České
republiky, Schindlerovy Archy známé ze Spielbergova filmu Schindlerův seznam.
Zamýšlený projekt je založen na obnově partnerství mezi místními obyvateli a rodinou Löw-Beerových, původních
vlastníků továrny, které v Brněnci fungovalo až do roku 1938, kdy rodina musela uprchnout před nacisty.
O osmdesát let později dochází k obnově tohoto přátelství, jež si klade za cíl zachránit a znovu psát dějiny.
Velvyslanec Izraele v ČR pan Daniel Meron, tajemník Federace židovských obcí ČR JUDr. Tomáš Kraus a další účastníci
setkání vyjádřili během své osobní návštěvy 22. října v Brněnci podporu projektu Nadačního fondu Archa. Dr. Daniel
Low-Beer, předseda Nadačního fondu Archa, řekl: „Zachráníme-li toto místo, zachráníme jedinečnou českou, židovskou
a evropskou historii. Pokud nebudeme jednat, budovy se v následujících měsících zřítí. Pomozte nám zachránit a obnovit Archu.“
NF Archa má dvě priority – zachránit a vybudovat památník Schindlerovy Archy, holocaustu a Löw-Beerovy textilky
a podporovat aktivity, které přinesou prospěch obyvatelům Brněnce a širšího regionu. V současné době je urgentně
potřeba zabránit dalšímu rozpadu budov a za použití žádosti o dotaci na brownfield vyčistit areál, který byl až do svého
rozkladu využíván jako fungující textilní továrna. Následně začne samotná výstavba památníku, muzeí a odpovídajícího
zázemí. Předpokládá se, že první část nově vybudovaného areálu bude návštěvníkům zpřístupněna v roce 2021.
Nadační fond během brněneckého setkání zveřejnil svůj záměr „Záchrana a rozvoj Schindlerovy Archy“ s cílem vyvolat
o projektu otevřenou diskuzi. Detaily o plánech Nadačního fondu Archa naleznete na arksfoundation.net. Nadační fond
uvítá jakoukoliv zpětnou vazbu, pomoc či podporu.
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