REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
OSTRAVA

PROGRAM NA ČERVENEC 2017


12. červenec / středa; 14,00 – 16,00; Minigolf v Bělském lese, Ostrava - Zábřeh

Sraz zájemců: 14,00 Charitní středisko Gabriel, Čujkovova 40a, Ostrava – Zábřeh
Společný přesun do blízkého rekreačního areálu v Bělském lese, zde možnost hry a
následné posezení v zahradní restauraci. Ti, kdo minigolf nehrají, jsou rovněž vítáni, aby
fanděním podpořili sportovní úsilí hráčů a hráček.
Kontaktní osoba: Danuše Hanáková
Občerstvení si hradí každý účastník sám.

PROGRAM NA SRPEN 2017


16. srpen / středa; 14 – 16 hod., Charitní středisko Gabriel, Čujkovova 40a,
Ostrava – Zábřeh

Thajsko, země tisíce úsměvů
Cestopisná přednáška Dariny Sedláčkové, v jejímž rámci se dozvíte, co vše může tato
čarokrásná země nabídnout svým návštěvníků. Společně shlédneme fotografie a krátký
dokumentární film o životě zahraničních velvyslanců v Thajsku, konkrétně díl, v němž je
zachycen J. E. Jiří Šitler, který byl v letech 2001-2005 českým velvyslancem v Thajsku,
Laosu, Kambodži a Myanmaru. Do jihovýchodní Asie byl vyslán na diplomatickou misi poté,
co se koncem devadesátých let úspěšně zhostil role hlavního vyjednavače odškodnění
otrocké a nucené práce konané pro potřeby třetí říše v období druhé světové války.
V průběhu přednášky Vám budou nabídnuty studené a teplé nápoje. Po přednášce bude
prostor pro Vaše dotazy.
Vstupné zdarma.

SPOLEČNÁ AKCE S RKC OLOMOUC:



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:
Tam: autobus (spoj č. 9501106), odjezd v 9,27 ze zastávky Ostrava – Svinov, Mosty,
horní zastávka MHD (příjezd na autobusové nádraží Krnov v 10,35)
Zpět: vlak (spoj č. R1131), odjezd z vlakového nádraží Krnov v 17,06 (příjezd na vlakové
nádraží Ostrava – Svinov v 17,57)
Kontaktní osoba: Danuše Hanáková (registrace do 20. 8. 2017)
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 hřbitova

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.
Akce jsou pořádány ve spolupráci s Klubem pro seniory při Charitním středisku
Gabriel.
Změna programu vyhrazena.
Koordinátorka regionálních kontaktních center: PhDr. Darina Sedláčková
606 619 148 (mobil), e-mail: sedlackova@zivapamet.cz
Koordinátorka Charitního střediska Gabriel: Danuše Hanáková
737 610 758 (mobil), e-mail: gcentrum@seznam.cz
Projekt je podpořen nadací Připomínka, odpovědnost a budoucnost.

