REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
OLOMOUC

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2017
 7. září / čtvrtek / 14 - 16 hod. / Klub pro seniory / U Hradeb 2 / Olomouc
Literární kavárna: Reflexe léta a cestování v literárních dílech beletrie, poezie,
odborná literatura, memoáry.
Přineste si s sebou prosím na setkání knižní tituly, s nimiž byste rádi seznámili
ostatní nebo z nich přečetli ukázky.
Během setkání bude podáváno malé pohoštění.

 21. září / čtvrtek / 14 - 16 hod. / Klub pro seniory / U Hradeb 2 / Olomouc
Dobrovolníci na pomoc obětem nacismu
Zveme Vás na setkání, v jehož průběhu Vám bude představena nová německá
dobrovolnice Friederike, která v září 2017 zahajuje v Živé paměti roční
dobrovolnou službu. V jejím rámci bude docházet do domácností zájemců z řad
přeživších obětí nacismu, jakož i do olomouckého kontaktního centra.
V průběhu setkání budete mít možnost individuální konzultace s pracovnicí
Poradny pro oběti nacismu Mgr. Alenou Větrovcovou.
Během setkání bude podáváno malé pohoštění.

Prosím, otočte, program pokračuje na další straně.

PROGRAM NA ŘÍJEN 2017
 5. říjen / čtvrtek: ÚSOV - Celodenní tematický výlet za židovskými
památkami
Kromě procházky městem a posezení v restauraci či kavárně nás čeká od 14-16
hod. komentovaná prohlídka úsovské synagogy a poté návštěva místního
židovského hřbitova, kde se dozvíme více o židovských pohřebních rituálech a
významu znamení na náhrobcích. Odborný výklad zajistí pracovníci občanského
sdružení Respekt a tolerance.
Vstupné do synagogy hradí Živá paměť, účastníci si hradí jízdné a případné
občerstvení. Registrace u pí. Milušky Ottové do středy 4. 10. 2017 /kontaktní údaje
viz dolní tabulka).
Dopravní spojení tam:
 9,30 hod. - sraz zájemců ve vstupní hale nádraží Olomouc u pokladny
RegioJet
 9,56 hod. – odjezd vlakovým spojem RJ 1008 RegioJet do Zábřehu na Moravě
(příjezd v 10,18 hod.) – přesun cca 6 min na autobusovou zastávku Zábřeh Na
Špici, odsud odjezd autobusem č. 93037211 v 10,37 hod, příjezd od Úsova,
náměstí v 11,02 hod.
Dopravní spojení zpět: odjezd mezi 17. – 18. hod.
 19. říjen / čtvrtek / 14 - 16 hod. / Klub pro seniory / U Hradeb 2 / Olomouc
Kavárna pro pamětníky: 28. říjen 1918 – vznik samostatného Československa
Jako každoročně, i letos si společně zavzpomínáme na okolnosti vzniku
samostatného československého státu, přelomové roky 1938, 1945, 1948, 1989 a
rok 1992, v jehož závěru Československo zaniklo, aby dalo vznik dvěma
samostatným demokratickým státům, České a Slovenské republice. Zamyslíme se
nad vztahy, které mezi oběma národy panovaly a panují, jakož i nad tím, co nás
spojuje a co nás naopak rozděluje.
Během setkání bude podáváno drobné pohoštění.
Změna programu vyhrazena.
Koordinátorka Regionálních kontaktních center v ČR: PhDr. Darina Sedláčková
Mobil: 606 619 148, e-mail: sedlackova@zivapamet.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Alena Větrovcová
Mobil: 773 347 207, email: vetrovcova@zivapamet.cz
Kontaktní osoba: Miluška Ottová
Tel: 585 226 748, mobil: 774 690 078, email: MiluskaO1@seznam.cz
Projekt je podpořen nadací Připomínka, odpovědnost a budoucnost.

