REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
OLOMOUC

PROGRAM NA LISTOPAD 2017
 9. listopad / čtvrtek / 14,00 – 16,00 / Klub pro seniory / U Hradeb 2 /
Olomouc
Literární kavárna: Podzimní coby roční období i životní fáze a jeho reflexe
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.

 30. listopad / čtvrtek / 14,00 – 15,30 / Dům armády, Třída 1. máje 3 /
Olomouc
Komentovaná prohlídka výstava Československé legie 1914 - 1920
Srdečně zveme k návštěvě výjimečné výstavy, kterou nás provede její autor a kurátor
v jedné osobě - olomoucké veřejnosti dobře známý plukovník MVDr. Milan Žuffa –
Kunčo, předseda Československé obce legionářské – jednoty Olomouc.
Pan plukovník Žuffa – Kunčo mapoval po dlouhých třicet let příběhy bývalých
legionářů a jejich rodin, osobně je navštěvoval a nashromáždil tak řadu cenných
vzpomínek i písemností a fotografií, s nimiž nyní v podobě výstavy seznamuje
olomouckou veřejnost.
Sraz zájemců: 14,00 ve vstupním vestibulu Domu armády.
Po ukončení prohlídky v případě zájmu možnost posezení v Restauraci U Huberta.

Prosím otočte, program pokračuje na další straně.

PROGRAM NA PROSINEC 2017

 2. prosinec / sobota, 14,00 – 15,00 / Hudební a taneční fakulta AMU /
Malostranské náměstí 13 / Praha 1 – Malá Strana
Slavnostní koncert pro oběti nacismu
Příjemné adventní odpoledne plné hudby pro Vás připravili studenti a studentky
hudební fakulty Akademie múzických umění. Koncert proběhne v krásných
prostorách malého klavírního sálu v 1. patře – přístup výtahem zajištěn.
Po koncertě dle zájmu společná procházka po Karlově mostě s výhledem na pražské
mosty, Pražský hrad, Národní divadlo a další pražské dominanty. V případě
nepříznivého počasí posezení v blízké Malostranské besedě.
V případě zájmu se prosím registrujte do 29. 11. 2017u Aleny Větrovcové, která
Vám sdělí bližší podrobnosti ohledně organizace dopravy.
Dopravní spojení:



Odjezd z Olomouce, hlavní nádraží: 9,56 vlak RJ 1008 RegioJet, příjezd
Praha hlavní nádraží 12,12.
Odjezd z Prahy, hlavní nádraží: 17,44 vlak RJ 1017 Regiojet, příjezd Olomouc
hlavní nádraží 19,59.

 14. prosinec / čtvrtek / 14,00 – 16,00 / Klub pro seniory / U Hradeb 2 /
Olomouc
Slavnostní setkání k oslavě adventu a židovských svátků světel Chanuky
Srdečně Vás zveme na již tradiční setkání, v jehož průběhu si připomene významné
židovské a křesťanské svátky, jejich původ, rituály, jež jsou s nimi spjaty, a příběhy,
které se k nim vážou. Společně si zazpíváme a rovněž si pochutnáme na tradičních
pokrmech spjatých s těmito svátky.
Vítáni jsou rovněž Vaši rodinní příslušníci a přátelé.
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 v Olomouci: Miluška Ottová
Tel: 585 226 748, mobil: 774 690 078, email: MiluskaO1@seznam.cz
Projekt je podpořen německou nadací Připomínka, odpovědnost a
budoucnost.

