REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
OLOMOUC

PROGRAM NA ČERVENEC 2017

 27. červenec / čtvrtek, celodenní výlet do Prostějova
Společně již podruhé během posledních dvou let vyrazíme na výlet do Prostějova.
Tentokrát bude cílem naší cesty návštěva Botanické zahrady Petra Albrechta
a komentovaná prohlídka prostějovské radnice. Poté se občerstvíme v některém
z podniků na prostějovském náměstí.
Dopravní spojení
Z Olomouce do Prostějova: vlak, odjezd v 9,33 (příjezd do Prostějova v 9,57, zde
přestup na MHD č. 21, odjezd v 10,05 směr Botanická zahrada).
Z Prostějova do Olomouce: vlak, odjezd v 15,00 (příjezd do Olomouce v 15,45),
nebo vlak v 16,00 (příjezd do Olomouce v 16,45).
Jízdné a občerstvení si hradí účastníci. Vstupné do botanické zahrady včetně
výkladu je zdarma.
Důležité upozornění: od 1. 7. 2017 již neposkytují České dráhy slevy seniorům
starším 70 let včetně na základě občanského průkazu, nýbrž výhradně na základě In
karty s nahranou aplikací Senior).
Kontaktní osoby: Stanislava Rittrová, Alena Větrovcová, Miluška Ottová.
Program v Prostějově:
 10,30–12,30: Komentovaná prohlídka botanické zahrady
 13,00–14,00: Komentovaná prohlídka radnice
 14,00-15,00: Posezení s občerstvením
K tématu:
Botanická zahrada v Prostějově byla založena roku 1933 pro potřeby škol a
veřejnosti. Při svém založení byla zaměřena na regionální flóru, takže její základ
tvořilo hlavně rostlinstvo, které se nacházelo v prostějovském okrese. Nejvíc utrpěla
za 2. sv. války, kdy část zahrady sousedící s kasárnami zabrala německá armáda.
Po válce sice došlo k obnově, ale již nedosáhla své původní rozlohy. Dnes je složení
druhů rostlin přizpůsobeno především požadavkům výuky na školách prvního a
druhého stupně. Od roku 1986 je prostějovská botanická zahrada zařazena do
mezinárodního seznamu botanických zahrad. V roce 2014 byla zahrada rozšířena
do části bývalého vojenského areálu. Dnes je v botanické zahradě na 1500 rostlin ze
105 čeledí a menší počet dřevin. Rozloha činí asi 4 600 m2
Zdroj: webové stránky města Prostějov
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PROGRAM NA SRPEN 2017



24. srpen / čtvrtek, celodenní tematický výlet do Krnova – Židé v Krnově

Zveme Vás ke společné návštěvě Krnova za poznáním historie tamního židovského osídlení.
Odborný výklad: B. Th. Tomáš Sedlák (tel.: 608 643 487; synagogakrnov@email.cz).
Dopravní spojení:
Z Olomouce do Krnova: vlak, odjezd v 9,01 (příjezd do Krnova v 10,52)
Z Krnova do Olomouce: vlak, odjezd v 17,05 (příjezd do Olomouce v 18,53)
Program v Krnově:





11,15–12,30: prohlídka Hlavního náměstí včetně radnice
12,30–13,45: občerstvení (výběr z poledního menu), Café Restaurant Hermes, Hlavní
nám. 22, Krnov
14,00–15,00: prohlídka synagogy a stálé expozice „Židovští průmyslníci, podnikatelé
a vynálezci“
15,00–16,30: komentovaná procházka po židovských památkách včetně hřbitovu

Jízdné a občerstvení si hradí účastníci, vstupné a odborný výklad hradí Živá paměť.
K tématu:
Historie židovského osídlení v Krnově se váže k samým počátkům města založeného
v polovině 13. století. Po třech staletích relativně pokojného soužití židovského a
křesťanského obyvatelstva dochází na přelomu 15. a 16. století k zhoršování životních a
pracovních podmínek židovského obyvatelstva, které je nakonec ve 30. letech 16. století
z krnovského knížectví vypovězeno. Zákaz usídlování Židů ve Slezsku platí až do 19. století,
kdy s nástupem průmyslové revoluce v jeho první polovině a zrovnoprávněním Židů v rámci
habsburské monarchie v šedesátých letech dochází ke skutečnému vzestupu (nejen)
místního židovského obyvatelstva. Židé se nejprve sdružují v židovském spolku, ten se pak
v 70. letech 19. století mění na samostatnou náboženskou obec s vlastní synagogou a
hřbitovem. Vzájemně obohacující soužití bylo tragicky ukončeno druhou světovou válkou,
kdy nacistická nenávist způsobila zánik místní židovské komunity.
Krnovská synagoga, vybudovaná v letech 1870-1871 krnovským stavitelem Ernestem
Latzelem, zůstala jako jedna z mála v českém pohraničí uchráněna před vypálením během
tzv. křišťálové noci na podzim 1938. Byl zachován její původní vzhled, a tím i historická
hodnota. Koncem roku 1938 přestala synagoga sloužit náboženským účelům, během 2.
světové války sloužila jako tržnice, od šedesátých do devadesátých let v ní sídlil okresní
archiv. V rámci projektu 10 hvězd - Revitalizace židovských památek v ČR, došlo rovněž
k obnově krnovské synagogy, která nyní slouží jako sídlo stále expozice: Židovští
průmyslníci, podnikatelé a vynálezci“. Místní občanské sdružení Krnovská synagoga zde
pořádá kulturní akce pro širokou veřejnost.
Zdroj: informační letáček vydaný Federací židovských obcí v ČR.
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.
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