REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
OSTRAVA
PROGRAM NA LISTOPAD 2017
 21. listopad / úterý / 14 -17 hod. / Knihovna města Ostravy / Kutuzovova
14 / Ostrava - Vítkovice
Společenské setkání a slavnostní otevření fotografické výstavy Paměť tváře /
Tváře paměti…nejen nuceně nasazených
14,00 – 16,00: Společenské setkání a beseda na téma: Aktuální životní situace
přeživších obětí nacismu v ČR a jejich potřeby
16,00: Slavnostní otevření výstavy za účasti Jany Stachové, autorky portrétních
fotografií obětí nacistické represe, Pavla Vovse, ředitele obecně prospěšné
společnosti Živá paměť a Dariny Sedláčkové, zakladatelky a předsedkyně správní
rady obecně prospěšné společnosti Živá paměť.
Výstava se koná s finanční podporou a pod záštitou Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR.
Výstava bude veřejnosti dále přístupná ve dnech 22. 11. – 31. 12. 2017 v pracovní
dny kromě středy od 8,00 do 17,00.
Vstup na výstavu je zdarma.


22. listopad / středa / 14,00 – 16,00 / Charitní středisko Gabriel,
Čujkovova 40a / Ostrava – Zábřeh

Vzpomínková kavárna na téma: Významné dny novodobých československých
a českých dějin: 17. listopad 1939 a 17. listopad 1989
Přijďte se s námi podělit o Vaše vzpomínky a společně se zamyslet nad tím, co mají
tyto dva významné dny naší novodobé historie společného a v čem se liší.
Máte-li doma jakékoliv dobové noviny či novinové výstřižky, fotografie, tematickou
literaturu apod., přineste je prosím s sebou, ať dotvoří rámec, v němž budeme
společně diskutovat.
Během setkání bude podáváno drobné občerstvení.

PROGRAM NA PROSINEC 2017
 2. prosinec / sobota, 14,00 – 15,00 / Hudební a taneční fakulta AMU /
Malostranské náměstí 13 / Praha 1 – Malá Strana
Slavnostní koncert pro oběti nacismu
Příjemné adventní odpoledne plné hudby pro Vás připravili studenti a studentky
hudební fakulty Akademie múzických umění. Koncert proběhne v krásných
prostorách malého klavírního sálu v 1. patře – přístup výtahem zajištěn.
Po koncertě dle zájmu společná procházka po Karlově mostě s výhledem na pražské
mosty, Pražský hrad, Národní divadlo a další pražské dominanty. V případě
nepříznivého počasí posezení v blízké Malostranské besedě.
Registrace na koncert proběhne na setkání v Klubu Gabriel dne 22. 11. 2017.
Pokud se nemůžete na setkání dostavit, lze se registrovat telefonicky či emailem u
Dariny Sedláčkové, a to nejpozději do 27. 11. 2017 (kontaktní údaje viz rámeček pod
textem programu).
Dopravní spojení:





Odjezd z vlakového nádraží Ostrava - Svinov: 8,57 vlak RJ 1008 RegioJet,
příjezd Praha hlavní nádraží 12,12.
Odjezd z Prahy, hlavní nádraží:17,44 vlak RJ 1017 Regiojet, příjezd Ostrava
– Svinov 20,55. V případě zájmu o dřívější návrat: odjezd 16,22 vlak Českých
drah EC 145 Jan Perner, příjezd Ostrava – Svinov 19,34.
13. prosinec / středa / 14,00 –16,00 /Charitní středisko Gabriel /
Čujkovova 40a / Ostrava – Zábřeh

Slavnostní setkání k oslavě Vánoc a Chanuky
Srdečně zveme Vás i Vaše blízké ke slavnostnímu společenskému setkání, v jehož
průběhu si připomene význam křesťanských Vánoc, stejně jako židovského svátku
Chanuky, známého také jako Svátek světel.
K dobré náladě nám bude hrát, jak již bývá na našich setkáních zvykem, živá hudba
a prostor bude i pro tanec.
V průběhu setkání budete moci ochutnat typické vánoční a chanukové pečivo.
Změna programu vyhrazena.
Koordinátorka regionálních kontaktních center: PhDr. Darina Sedláčková
606 619 148 (mobil), e-mail: sedlackova@zivapamet.cz
Vedoucí Klubu pro seniory Gabriel: Danuše Hanáková
737 610 758 (mobil), e-mail: gcentrum@seznam.cz
Projekt je podpořen německou nadací Připomínka, odpovědnost a
budoucnost.

