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REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
OLOMOUC
PROGRAM NA KVĚTEN 2018


17. květen / čtvrtek, 14:00 –16:00; Klub pro seniory, U Hradeb 2, Olomouc

Literární kavárna – Karel Hynek Mácha a jeho literární odkaz
„Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku
lásce hlas, kde borový zaváněl háj…“
Kdo by nepoznal již z několika úvodních slov dílo vrcholného představitele českého
literárního romantismu K. H. Máchu?
Autor, ve své době nepochopený, obviňovaný a zatracovaný – však se také od české
literatury 1. poloviny 19. století očekávalo, že bude plnit především osvětový,
výchovný a vlastenecký účel, a nikoliv přinášet osobní zpověď rozervaného
romantického člověka plného nejistot a otázek po smyslu života - se teprve
s odstupem doby dočkal zaslouženého uznání, opakovaných vydání svého
stěžejního díla (poprvé vyšlo v r. 1836) a překladů do mnoha cizích jazyků. Zásadní
význam Máchovy epické básně dokládá i skutečnost, že se natrvalo usadila
v čítankách a učebnicích české literatury. Jistým paradoxem se pak jeví, že báseň,
jejíž základní dějovou linkou je milostná a rodinná tragédie inspirovaná skutečnými
událostmi, dala vzniknout české tradici oslavy 1. máje coby svátku lásky.
Máte-li ve svých knihovnách jakékoliv vydání Máje, přineste je prosím na setkání.
Kromě rozboru a čtení z tohoto díla se společně zamyslíme i nad tím, jak K. H.
Mácha umělecky ovlivnil své literární souputníky a následovatele.
Těšíme se na setkání s Vámi a K. H. Máchou!


31. květen / čtvrtek, 14:00 –16:00; Klub pro seniory, U Hradeb 2, Olomouc

Vzpomínková kavárna nejen pro pamětníky… květnové události roku 1945
Srdečně zveme na přátelské setkání, v jehož průběhu se ohlédneme za květnovými
událostmi roku 1945 a jejich reflexí v současnosti. Zapátrejte v rodinné paměti, jakož
i paměti míst, s nimiž jsou spojeny osudy Vás i Vašich blízkých v letech druhé
světové války i po ní, a podělte se o své vzpomínky s ostatními účastníky.
V průběhu setkání Vám nabídneme drobné občerstvení. Těšíme se na Vás!
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Prosím otočte, program pokračuje na druhé straně.

PROGRAM NA ČERVEN 2018
 7. červen / čtvrtek, 14:00 – 16:30; Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo, Vlašská 19, Praha 1
SLAVNOSTNÍ KONCERT OBĚTEM NACISMU U PŘÍLEŽITOSTI 15. VÝROČÍ
VZNIKU ŽIVÉ PAMĚTI
Velvyslanec Spolkové republiky Německo Dr. Christoph Israng a předsedkyně
správní rady obecně prospěšné společnosti Živá paměť PhDr. Darina Sedláčková
mají čest Vás pozvat na Slavnostní koncert obětem nacismu a následné přátelské
setkání v prostorách německé ambasády.
Studenti Hudební fakulty AMU Martina Bartová (housle), Štěpán Křováček (cello),
Eliška Vernerová (zpěvačka), Claudia Roch (kytara) a Reanta Orlandoni (klavír)
přednesou skladby J. K. Mertze, Miloslava Kabeláče a dalších.
Prosíme o závazné potvrzení Vaší účasti do 18. 05. 2017 u Aleny Větrovcové, tel:
773 347 207 (mobil), email: vetrovcova@zivapamet.cz. Paní Větrovcová Vám vydá
cestovní pokyny.
 14. červen / čtvrtek, 14:00 – 16:30; Kavárna ODE, Hrnčířská 12, Olomouc
Slavnostní setkání u příležitosti 10. výročí vzniku RKC Olomouc
Srdečně Vás zveme ke společné oslavě kulatého jubilea. V průběhu setkání si
připomeneme deset let činnost našeho olomouckého centra, zavzpomínáme na ty,
kteří již nejsou mezi námi, a naplánujeme si akce do dalšího programového období.
Chybět nebude ani tradiční pohoštění v podobě narozeninového dortu a výborné
kávy či čaje.
Těšíme se na Vás!
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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