REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
OLOMOUC

PROGRAM NA BŘEZEN 2018



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

Retro kavárna na téma: Mezinárodní den žen
Nad šálkem kávy či čaje si společně připomeneme historii vzniku Mezinárodního dne
žen, tradice s ním spojené a zavzpomínáme, jak se slavil v minulosti a jak v dnešních
dnech. Naše německá dobrovolnice Friederike Wolff nás seznámí s tím, jak se tento
svátek připomíná a slaví v jejím rodném Německu.
Máte-li v rodinných albech dobové fotografie, na nichž je zachycen tento svátek ve
Vaší rodině či zaměstnání, nebo např. kresby, jež Vám namalovaly či nakreslily vaše
děti či vnoučata, přinese si je s sebou a pochlubte se s nimi.
Pravidelné návštěvnice našeho centra se mohou těšit i na tradiční kytičku.
22. březen / čtvrtek, 14 –16 hod., Klub pro seniory, U Hradeb 2, Olomouc
Svátek Pesach
Srdečně Vás zveme k účasti na setkání, během něhož budete mít možnost se se
zhruba týdenním předstihem seznámit s historií a zvyky spjatými s tímto svátkem,
známého též jako Svátek nekvašených chlebů nebo Svátek překročení.
Pesach patří spolu se svátky Šavuot a Sukot k poutnickým svátkům, během nichž
v biblických dobách putovali židovští muži do Jeruzalémského chrámu. O Pesachu si
Židé na celém světě připomínají vysvobození z egyptského otroctví. Během tohoto
svátku se nesmí jíst nic kvašeného (chamec), a proto mu předchází důkladný úklid
celého domu. Namísto kynutého chleba se jí speciálně upečené nekvašené macesy,
které budete mít možnost ochutnat, stejně jako další potraviny, které jsou součástí
slavnostní sederové večeře. Také si přečteme ukázky z pesachové hagady.

Prosím otočte, program pokračuje na druhé straně.
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PROGRAM NA DUBEN 2017


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

Literární kavárna u příležitosti Jom ha-šoa
Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura“ je dnem, kdy si
prostřednictvím vzpomínkových obřadů připomínáme památku obětí holocaustu,
šesti milionů židovských mužů, žen a dětí zavražděných v nacistických ghettech,
koncentračních a vyhlazovacích táborech či při pochodech smrti.
Pro tento pietní den byl stanoven termín, kdy bylo zahájeno povstání ve varšavském
ghettu v roce 1943 a podle pohyblivého židovského kalendáře připadá na 27. den
měsíce nisanu (dle židovského laendáře). V Izraeli je tento den státním svátkem.
Přineste, prosím, knihy spjaté s tématem holocaustu, ať již odbornou literaturu,
beletrii, poesii či memoáry přeživších, a připravte si úryvky, které byste ostatním rádi
přednesli.



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

Velikonoční svátky
Srdečně Vás zveme k setkání, během něhož se ohlédneme za svátky, které jsou
nyní nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které
s náboženským svátkem souvisí jen volně. U Slovanů a Germánů splynuly lidové
oslavy Velikonoc s pohanskými slavnostmi jara, které oslavovaly procitnutí přírody ze
zimního spánku. Historicky lze symboly Velikonoc vystopovat jako univerzální
symboly jara a plodnosti například až do starověkého Egypta.
Přijďte se s námi podělit rovněž o vzpomínky na Velikonoce Vašeho dětství a
společně se zamyslet, co pro Vás osobně tyto svátky symbolizují. Těšit se můžete
rovněž na chutné občerstvení, typické pro Velikonoce.

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.
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