REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
OLOMOUC
PROGRAM NA ČERVENEC 2018
26. červenec / čtvrtek, 7:00 – 18:46; výlet do Holešova
Holešov, město na úpatí Hostýnských vrchů přitahuje milovníky židovských památek.
Perlou mezi nimi je renesanční Šachova synagoga, poblíž se nachází židovský
hřbitov s řadou vzácných náhrobků a muzeum v bývalé židovské škole. Za vidění
stojí také zámek a kostel Nanebevzetí Panny Marie s Černou kaplí.
Časový harmonogram
7:00 - sraz na hlavním vlakovém nádraží Olomouc, nákup jízdenek
7:32 - odjezd spojem Českých drah RX 833 Slovácký expres do Hulína, zde přestup
na spoj Českých drah Os 3905 – odjezd do Holešova 8:09
8:19 - příjezd do Holešova (cesta z vlakového nádraží k synagoze trvá pěšky cca 30
min., event. se dá jet část cesty MHD a zbývající úsek pěšky).
9:00 – 12:00
Židovské památky
Komentovaná prohlídka vás seznámí nejen se synagogou a jejím interiérem, ale také
s historií židovství na Moravě, židovskou kulturou a zvyklostmi. Šachova synagoga
v Holešově patří mezi nejvýznamnější památky nejen v Holešově a okolí, ale také v
celé České republice. Jelikož je tato synagoga dnes už jedinou synagogou tzv.
polského typu, která se takto v původní podobě zachovala až dodnes, bývá
označována dokonce jako světový unikát. Mimo synagogu stojí za zmínku i nedaleký
židovský hřbitov, který je významný především tím, že se na něm nachází hrob
významného učeného rabína Šabtaje ben Me’ir ha-Kohena, zvaného „Šach“, po
němž je i pojmenována synagoga.
12:00 – 13:00
Obědová pauza
Výběr restaurace na místě dle Vašich preferencí.
13:00 – 14:00
Zemanova kovárna
Kovárna je novým kulturním a turistickým cílem na mapě Holešova. Od poloviny roku
2012 se zde nachází expozice Malého muzea kovářství (Zámecká ul. 183/3.,
Holešov).
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15:00 – 17:30
Raně barokní zámek Holešov
Budete mít jedinečnou možnost prohlédnout si krásné zrekonstruované historické
prostory zámku s odborným výkladem. I když je zámek bez mobiliáře, nabízí kolekci
historicky cenných nástropních fresek i netradičních zákoutí. Kromě zámku navštívíte
i zámeckou zahradu, která prochází v posledních letech citlivou rekonstrukcí.
18:10 - odjezd vlakovým spojem Českých drah OS 3918, příjezd do Hulína 18:19,
zde přestup na spoj RX 813, odjezd 18,23.
18:46 - příjezd do Olomouce hlavní nádraží
Registrace do 24. 7. u pí. Větrovcové.
Jízdné a občerstvení si hradí účastníci, vstupné uhradí za členy Živé paměti
pracovnice Živé paměti, jež bude skupinu doprovázet.
Výlet se koná za každého počasí, přizpůsobte prosím své oblečení aktuálním
klimatickým podmínkám.

PROGRAM NA SRPEN 2018


9. srpen / čtvrtek, celodenní výlet do Litovle

Srdečně Vás zveme na výlet do městečka ležícího na šesti ramenech řeky Moravy,
romanticky nazývaného Hanácké Benátky. Litovel se pyšní řadou památek, přičemž
většinu z nich v průběhu dne navštívíme. Abychom se dozvěděli co nejvíce, budou
se nám po celou dobu věnovat odborní průvodci.
Časový harmonogram
8:45 - sraz před hlavním vlakovým nádražím Olomouc
9:06 – odjezd do Litovle autobusem dopravní společnosti Arriva Morava, spoj č.
89030224 - na tomto spoji platí tarif IDOSK, bližší informace ohledně tarifu získáte na
tel. č. 588 887 788)
9:50 - příjezd na autobusové nádraží Litovel
10:00 – 11:30
Komentovaná procházka Litovlí
Procházka začíná na náměstí Přemysla Otakara (u Turistického a informačního
centra) a zahrnuje celkem 22 zastavení u nejvýznamnějších litovelských staveb, ať
již sakrálních či světských, přičemž do některých nahlédneme a Muzeum harmonik a
Muzeum Litovel i navštívíme.
1.
2.
3.
4.
5.

Radnice a radniční věž
Morový sloup
Langův dům
Schody k Nečízu
Šerhovní ulička
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6. Kaple sv. Jiří
7. Kostel sv. Marka
8. Dům soukenického cechu, dnes městská knihovna
9. Svatojánský most
10. Kolářova vila
11. Gymnázium Jana Opletala
12. Pamětní deska a busta Jana Opletala
13. Socha T. G. Masaryka
14. Památník Václava Sochy
15. Památník tornáda
16. Husův sbor
17. Sochova vila
18. Hradby
19. Švédská deska
20. Muzeum
21. Hydrocentrála
22. Muzeum harmonik
11:45 – 12:30
Muzeum harmonik
Prohlídka s odborným výkladem pana Sedláčka, ukázka hry na harmoniku.
12:30 – 14:00
Obědová pauza
Café restaurant Záložna – polední menu kolem 100 Kč.
14:00 – 15:45
Muzeum Litovel
Komentovaná prohlídka tří stálých expozic: Litovelská řemesla první poloviny 20.
století, Gustav Frištenský, Od mechanického hracího strojku k modernímu
gramofonu a aktuální výstavy Loutky, jejíž hlavní část tvoří marionety a maňásci ze
Lhoty nad Moravou, které nebyly posledních několik desetiletí nikde k vidění. Dále
jsou k vidění krásné loutky ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, od
soukromých sběratelů a z litovelského domu dětí a mládeže.
16:00 – 16:45
Posezení v Café Mlejnek
17:10 – odjezd z autobusového nádraží autobusem dopravní společnosti Arriva
Morava, spoj č. 89030267 (event. v 18,20 spojem č. 89030271, příjezd do Olomouce
v 19:04)
17:55 – příjezd do Olomouce hlavní nádraží
Registrace do 6. 8. u pí. Větrovcové.
Jízdné a občerstvení si hradí účastníci, poplatky za komentovanou prohlídku Litovle
a vstupy do obou muzeí uhradí za členy Živé paměti pověřený pracovnice Živé
paměti, jež bude skupinu doprovázet.
Výlet se koná za každého počasí, přizpůsobte prosím své oblečení aktuálním
klimatickým podmínkám.
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 23. srpen / čtvrtek, 14:00 – 16:00; Klub pro seniory, U Hradeb 2, Olomouc
Sbohem a šáteček… Rozlučka s německou dobrovolnicí Friederike Wolf
Friederike strávila rok života v České republice, kde jako dobrovolnice Živé paměti
pomáhala přeživším obětem nacismu v každodenním životě. Vedle toho se aktivně
zapojovala do tvorby programů a činnosti olomouckého kontaktního centra.
Friederike se s námi podělí o její zážitky z pobytu v České republice, promítne nám
pořízené fotografie a zodpoví Vaše dotazy. Nenechte si ujít poslední příležitost pobýt
v milé společnosti Friederike, poděkovat jí za vše, co pro přeživší a naše centrum
během ročního pobytu udělala, a popřát jí hodně štěstí a úspěchů do dalších let.
V průběhu setkání bude podáváno drobné pohoštění.
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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