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


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

Připomínka 17. listopadu 1939 - Promítání dokumentárního filmu Petra Záruby
„Zvláštní akce Studenti“
Film s časovým odstupem více než pětasedmdesáti let připomíná širší historické
okolnosti nacistické odvetné akce zaměřené proti vysokoškolským studentům na
území protektorátu Čechy a Morava. Film je sestaven z unikátních osobních
výpovědí a vzpomínek sedmi pamětníků, kteří patří mezi zhruba 1 300 studentů
českých a moravských vysokých škol, deportovaných v roce 1939 do
koncentračního tábora Sachsenhausen. Ze sedmi osobností zachycených na
filmovém pásu dnes žije pouze jediný, a to pan Vojmír Srdečný, jenž letos v říjnu
oslavil 99. narozeniny.
Dr. Vojmír Dalibor (Borek) Srdečný se po skončení války vrátil na vysokou školu,
kterou úspěšně dokončil - v roce 1947 absolvoval Ústav pro vzdělání profesorů
tělesné výchovy. V témže roce nastoupil do Rehabilitačního ústavu v Kladrubech,
kde spojil sport s rehabilitací a již krátce nato, v roce 1948 inicioval vznik
Kladrubských dnů, sportovního klání zdravotně postižených, které bychom mohli
označit za předchůdce para olympiády. Následovalo deset let v nově založeném
rehabilitačním ústavu v lázních Velké Losiny, kde cvičil s dětmi ochrnutými po
dětské obrně. Dalších jednadvacet let působil jako tělocvikář na Pedagogické
fakultě v Hradci Králové, odkud v roce 1985 odešel ve věku 66 let do penze. Ani
v penzi však nezahálel, dvacet let vyučoval tělesnou výchovu a rehabilitační cvičení
na Vyšší odborné škole Palestra, vedle toho působil jako předseda Svazu
osvobozených politických vězňů a pozůstalých, byl předsedou historické
skupiny Sachsenhausen a 17. listopad 1939, pomáhal u sportu. Několik let vedl
Cvičení bez tělocvičny v našem pražském Kontaktním centru pro oběti nacismu a
mezigenerační dialog a donedávna vystupoval v roli pamětníka na setkáních a
besedách se studenty a veřejností, vždy připraven sdílet své zkušenosti s
nacistickým režimem, jehož krutost pocítil na vlastní kůži. Pan Srdečný je nositelem
mnoha významných státních i rezortních ocenění, spolu s ostatními studenty 17.
listopadu 1939 obdržel od prezidenta Beneše válečný kříž, v dubnu 2009 mu byla
udělena Zlatá medaile Dr. Miroslava Tyrše, za dlouhodobě vynikající pedagogickou
práci obdržel medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v říjnu
letošního roku byl oceněn předsedou Senátu Parlamentu ČR Medailí za zásluhy.

Prosím otočte, program pokračuje na druhé straně.



22. listopad / čtvrtek; celodenní výlet do Olomouce, města přezdívaného
Perla Moravy

Srdečně Vás zveme k návštěvě Olomouce, která je po Praze naším druhým
nejvýznamnějším památkově chráněným městem.
Po dopolední, dvouhodinové komentované prohlídce hlavních olomouckých
pamětihodností včetně Dómu a Arcidiecézního muzea bude následovat oběd a
společenské setkání v Klubu pro seniory, U Hradeb 2, kde se nad šálkem kávy či
čaje setkáte se členy olomouckého Kontaktního centra pro oběti nacismu a
mezigenerační dialog. Ti z Vás, kteří se rozhodnout k návratu do Ostravy pozdějším
vlakovým spojem, budou mít osobní volno. Výlet se uskuteční za každého počasí –
sledujte předpověď počasí a zvolte vhodný oděv a obuv.
Poplatky za odborný výklad, vstupné do objektů a zpáteční jízdenku Ostrava –
Olomouc uhradí za členy RKC Ostrava o.p.s. Živá paměť, účastníci si hradí
jízdné MHD po Olomouci a oběd.
Registrujte se do 16. 11. 2018 telefonicky či emailem u pí. Větrovcové (kontaktní
údaje viz tabulka na konci programu). Při registraci nahlaste prosím Vaše tel. číslo
a dále zpáteční vlakový spoj, abychom Vám mohli zakoupit příslušnou jízdenku.
Dopravní spojení
Ostrava – Olomouc
Sraz: 8:15, vestibul vlakového nádraží Ostrava – Svinov
Odjezd: 8:36 vlak RegioJet, příjezd do Olomouce 9:31.
Olomouc - Ostrava
1. Odjezd 16:04 vlak RegioJet, příjezd do Ostravy hl. nádraží v 16:59.
2. Odjezd 18:04 vlak RegioJet, příjezd do Ostravy hl. nádraží v 18:59.
Časový harmonogram v Olomouci
9:31 – příjezd na vlakové nádraží Olomouc, zde Vás vyzvedne pí. Větrovcová a
společně se přesunete na místo zahájení prohlídkové trasy
10:00-12:00 – prohlídka Olomouc v kostce a Za zlatým sluncem Moravy
12:15-13:30 – oběd v Café Restaurant Caesar, budova Radnice, Horní náměstí 1
14:00-15:30 – společenské setkání v Klubu U Hradeb 2
16:04 – 1. odjezdový čas (doprovod na vlakové nádraží pí. Větrovcová)
16:00-17:30 – osobní volno
18:04 – druhý odjezdový čas (doprovod na vlakové nádraží pí. Sedláčková)

PROGRAM NA PROSINEC 2018
 10. prosinec / pondělí, 14:00 – 17:00, Hybernská 4, Praha 1 – Nové Město
Slavnostní setkání u příležitosti 15. výročí založení Živé paměti
Srdečně Vás zveme na oslavu 15. narozenin obecně prospěšné společnosti Živá
paměť v přednáškovém sále Kampus Hybernská. Dopravu z Ostravy do Prahy a zpět
vlakem RegioJet ve třídě standard uhradí pravidelným návštěvníkům RKC Ostrava
obecně prospěšná společnost Živá paměť; její pracovníci Vás vyzvednou na hlavním
nádraží v Praze a doprovodí na místo konání akce.
Registrujte se nejpozději do 21. 11. 2018 telefonicky či emailem u pí.
Větrovcové (kontaktní údaje viz tabulka na konci programu). Na setkání ve středisku
Gabriel dne 21. 11. 2018 se s ní domluvíte na časech odjezdu do Prahy a zpět..
V případě zájmu Vám můžeme nabídnout doplňkový program v Praze, např.
návštěva adventních trhů na Staroměstském náměstí, návštěva Obecního domu
apod.
Během setkání bude podáváno občerstvení.
Těšíme se na Vás!


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

Slavnostní setkání k oslavě adventu a židovských svátků světel Chanuky
Na tomto setkání si připomene význam adventu a vánoc, stejně jako Chanuky.
K dobré náladě a tanci nám bude hrát náš oblíbený hudebník pan Vašek Hruška.
Během setkání bude podáváno občerstvení.
Těšíme se na Vás!

Akce jsou pořádány ve spolupráci se střediskem Gabriel.
V průběhu výše uvedených akcí fotografujeme za účelem zveřejnění na naší
internetové stránce nebo na našich účtech na sociálních sítích, např. Facebook a
Youtube. Svojí účastí na akci vyjadřujete souhlas se zveřejňováním fotografií, na
kterých můžete být také Vy. Pokud s tím nesouhlasíte, sdělte to prosím naší
fotografce/našemu fotografovi nebo některému z našich zaměstnanců.
Změna programu vyhrazena.
Koordinátorka regionálních kontaktních center: PhDr. Darina Sedláčková
606 619 148 (mobil), e-mail: sedlackova@zivapamet.cz
Kontaktní osoba Charitního střediska Gabriel: Danuše Hanáková
737 610 758 (mobil), e-mail: gcentrum@seznam.cz
Projekt je podpořen německou spolkovou nadací Připomínka,
odpovědnost a budoucnost.

