REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
OLOMOUC
PROGRAM NA BŘEZEN 2017


7. březen / úterý, 15,30 - Památník T. G. Masaryka, Žižkovo náměstí,
Olomouc

Pietní akt k 167. výročí narození T. G. Masaryka - „Prezidenta Osvoboditele“,
vedle projevů oficiálních představitelů města a společenských organizací zazní i
hudba Armádního sboru.


9. březen / čtvrtek, 14 –16 hod., Klub pro seniory, U Hradeb 2, Olomouc

Mezinárodní den žen – jak se slavil a slaví u našich sousedů v Německu
U šálku kávy či čaje si společně připomeneme historii Mezinárodního dne žen a naše
německá dobrovolnice Mirjam Grab nás seznámí s tím, jak se tento svátek připomíná
a slaví v jejím rodném Německu.


16. březen / čtvrtek, 15,30 - Pamětní deska Václava Morávka, Šemberova
ul., Olomouc

Pietní akt za účasti představitelů města a společenských organizací.


28. březen / úterý, 16 – cca 19 hod. - Muzeum umění – sál Divadla hudby,
Denisova 47, Olomouc

Projekce dokumentárního filmu „Díra v hlavě“ (Robert Kirchoff / ČR / Slovensko /
Německo / Polsko / Francie / 2016 / 90 min). Koná se v rámci Mezinárodního
filmového festivalu Jeden svět, jehož letošním tématem je Umění spolupráce.
Dokument „Díra v hlavě“ mapuje tragédii Romů za druhé světové války. Název filmu
odkazuje na fakt, že ti, co přežili, si s sebou nesou po celý život tíživé vzpomínky,
jizvy na těle i na duši, obrazně řečeno „díru v hlavě“ jako pečeť, znamení minulosti.
Po projekci bude následovat beseda, v jejímž rámci vystoupí mj. Pavel Voves a
Darina Sedláčková ze společnosti Živá paměť, která se dlouhodobě věnuje tématu
romského holocaustu.
Na projekci se prosím registrujte do 20. března u Dominiky Sedláčkové, mobil:
605 189 796, email: dominikasedlackova@zivapamet.cz. Na základě registrace Vám
zajistíme volné vstupenky.
Sraz registrovaných účastníků v den konání projekce v 15,30 ve vstupním vestibulu
Divadla hudby, v 15,45 následuje společný odchod do sálu v doprovodu pracovníka
Živé paměti.
Prosím otočte, program pokračuje na druhé straně.
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PROGRAM NA DUBEN 2017
 6. duben / čtvrtek, 14,30 - Pamětní deska RAF Topolany, Olomouc
Pietní akt za účasti představitelů města a společenských organizací.


11. duben / úterý, 11 hod. – přednáškový sál Vědecké knihovny v
Olomouci, Bezručova 3, Olomouc

Setkání a beseda s paní PhDr. Doris Grozdanovičovou, přeživší šoa. Koná se
v rámci 3. ročníku Olmützer Kulturtage Olomouc.
Paní Doris GROZDANOVIČOVÁ, rozená Schimmerlingová, se narodila v roce 1926 v
Jihlavě a dětství prožila se svým starším bratrem a rodiči v Brně. Po vzniku
Protektorátu Čechy a Morava musela opustit nejprve českou, a později i židovskou
školu. Celá rodina byla postihována dalšími protižidovskými nařízeními, jejichž
vyvrcholením byla deportace do Terezína v lednu 1942. Zde se Doris
Grozdanovičová dožila osvobození. Po válce vystudovala angličtinu a filozofii a
pracovala jako redaktorka v nakladatelství Československý spisovatel v Praze.
Dodnes překládá beletrii z angličtiny a němčiny.
Spolupořadatelem setkání je obecně prospěšná společnost Živá paměť, jejíž
zástupce bude na setkání přítomen. Vstup zdarma.


11. duben / úterý, 14 hod. – Kavárna Viola / Dům armády, Tř. 1. máje 3,
Olomouc

Vernisáž výstavy: „Vzpomínky na sočskou frontu“. Vstup zdarma.


20. duben / čtvrtek, 14 – 16 hod., Klub pro seniory, U Hradeb 2, Olomouc

Ohlédnutí za křesťanskými Velikonocemi a židovskými svátky Pesach
I letos si společně připomeneme původ a význam obou svátků a zvyky, které se
k nim vážou. Těšit se můžete rovněž na chutné občerstvení typické pro tyto svátky.


21. duben / pátek, Jom ha Šoa – vzpomínka na oběti židovského
holocaustu, Olomouc

14,00 – Horní náměstí (u budovy radnice) - veřejné čtení jmen obětí šoa
16,00 – židovský hřbitov Olomouc – kaple – pietní obřad, následovat bude modlitba
za zemřelé u Památníku obětem holocaustu.
Předběžná informace z Magistrátu statutárního města Olomouc:
Na přelomu dubna / května proběhnou pietní akty - vzpomínka na vypálení obcí
Zákřov a Javoříčko. Jakmile budeme znát přesné termíny a čas konání obou akcí,
budeme Vás informovat.
Změna programu vyhrazena.
Koordinátorka Regionálních kontaktních center v ČR: PhDr. Darina Sedláčková
Mobil: 606 619 148, e-mail: sedlackova@zivapamet.cz
Poradna pro oběti nacismu: Mgr. Jiří Opluštil
Mobil: 608 260 889, email: oplustil@zivapamet.cz

Projekt je podpořen německou nadací Připomínka, odpovědnost
a budoucnost.
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