REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
OSTRAVA
PROGRAM NA ZÁŘÍ 2018


19. září / středa; 14:00-16:00; Charitní středisko Gabriel, Čujkovova 40a,
Ostrava – Zábřeh

Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu
Srdečně Vás zveme na setkání s naší novou německou dobrovolnicí Lucille
Fischer. Lucille bude od září 2018 do srpna 2019 vykonávat v Živé paměti roční
dobrovolnou službu, v jejímž rámci bude pomáhat zájemcům z řad přeživších
nacismu v jejich domácnostech. Vedle toho se bude zapojovat do činnosti
olomouckého kontaktního centra.
V průběhu setkání budete mít možnost individuální konzultace s pracovnicí
Poradny pro oběti nacismu Mgr. Alenou Větrovcovou.
Během setkání bude podáváno drobné pohoštění.

PROGRAM NA ŘÍJEN 2018


17. říjen / středa; 14:00-16:00; Charitní středisko Gabriel, Čujkovova 40a,
Ostrava – Zábřeh

Kavárna pro pamětníky: 28. říjen 1918 – 100. výročí vzniku Československé
republiky
Letošní rok je jubilejní, a i my se připojujeme k oslavám 100. výročí vzniku
Československa. Pracovník Živé paměti Mgr. Jiří Opluštil Vás seznámí
s mezinárodně i domácími předpoklady a okolnostmi vzniku samostatného
československého státu a provede Vás přelomovými lety jeho novodobé historie.
Spolu s ním se zamyslíte nad politickými poměry a vzájemnými vztahy mezi
jednotlivými národnostmi v předválečném i poválečném Československu a nad
vztahy mezi Čechy a Slováky po rozpadu společného státu v závěru roku 1992.
Během setkání bude podáváno drobné pohoštění.
 25. říjen / čtvrtek; 9:00-17,17; UNIČOV - výlet za památkami
Srdečně Vás zveme do malebného městečka Uničov, jež se nachází na území
Olomouckého kraje. Na cestě za poznáním uničovských kulturních památek nás
doprovodí a odborným výkladem obohatí paní Dagmar Entrová z Městského

informačního centra města Uničov (tel. 585 054 880,
email:mic@unicov.cz, www: http://www.unicov.cz).

mobil:

603 996 312,

Během procházky navštívíme Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ve státním
seznamu kulturních památek je tento chrám pocházející z první poloviny 14. století
zapsán jako významná gotická a pozdně renesanční architektura. Medelskou ulicí
přijdeme k jediné zachované vnitřní městské bráně, zvané Medelská. V Solní ulici si
připomeneme místo, kde od 17. století stával solní sklad. Poté zajdeme do ulice Dr.
Beneše, kde stávala Šumvaldská brána, nejvýznamnější městská brána, nazývaná
také Velká nebo Královská. Na Masarykově náměstí si prohlédneme budovu
Radnice, jejíž historie sahá až do přelomu 14. a 15. století. Nejkrásnější památkou
na náměstí je jeden z nejvýznamnějších moravských mariánských sloupů. Sloup
je ukončen ve výšce 22 metrů impozantní sochou Panny Marie s pozlacenou
korunou. Autory tohoto mimořádného díla jsou významní barokní umělci Georg A.
Heinz a Severin. Barokní kašny na náměstí sloužily zásobování občanů vodou.
Domy na náměstí jsou památkově chráněny jako celek. V případě pěkného počasí si
posedíme v městském parku, jenž je ojedinělý tím, že se o jeho vznik zasloužilo
vojsko.
Poplatky za odborný výklad a vstupné do objektů uhradí za členy RKC Ostrava
Živá paměť, účastníci si hradí jízdné a oběd. Výlet se uskuteční za každého
počasí – zvolte prosím vhodný oděv a obuv. Délka a tempo procházky městem bude
záviset na složení skupiny a aktuálních klimatických podmínkách.
Registrace: u Danuše Hanákové na setkání RKC ve středisku Gabriel ve dnech
19. 9. a 17. 10., nebo telefonicky či emailem do 22. 10. 2018.
Sraz zájemců: 25. 10. v 8:00, vestibul vlakového nádraží Ostrava hlavní nádraží
(u pokladen ČD).
Dopravní spojení Ostrava - Olomouc - Uničov a zpět:
Tam:
Odjezd z Ostravy v 8:16 vlakovým spojem Českých drah EC 144 Jan Perner,
příjezd do Olomouce v 9:16, zde přestup na spoj Českých drah Os 3631, odjezd
v 9:33 (společně s olomouckou skupinou), příjezd od Uničova v 10:13.
Zpět:
Odjezd v 16:34 vlakovým spojem Českých drah Os 3638, příjezd od Olomouce v
17:17, zde přestup na SC Pendolino 511, odjezd v 17:48, příjezd do Ostravy - hl.
nádraží v 18:43 (event. přestup na spoj RJ 1013 RegioJet, odjezd z Olomouce v
18:04, příjezd do Ostravy - Svinov v 18:59).

Akce jsou pořádány ve spolupráci se střediskem Gabriel.
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 nadací Připomínka, odpovědnost
budoucnost.
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