REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
OSTRAVA
Do nového roku 2019 Vám přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí
a životní pohody.

PROGRAM NA LEDEN 2019


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

Slavnostní novoroční setkání
Srdečně Vás zveme na setkání, v jehož průběhu se společně ohlédneme za
uplynulým rokem, zavzpomínáme na okamžiky veselé i vážné a naplánujeme si
program pro další období.
V průběhu setkání bude podáváno drobné občerstvení.áá
Těšíme se na Vás a vaše blízké.

PROGRAM NA ÚNOR 2018


20. únor / středa; 14,00 – 16,00; Charitní středisko Gabriel, Čujkovova
40a, Ostrava – Zábřeh

Svatý Valentýn – společenské setkání s překvapením
Opět je tu nejdiskutovanější svátek v roce - jedni namítají, že tato oslava
zamilovanosti nemá s Českem nic společného, jiní nechtějí vyznávat lásku na povel.
I v roce 2019 tak vyvstane mnoho pochybností, zda slavit, či ne.
O původu tohoto svátku již bylo napsáno mnoho. A tak jistě víte, že svatý Valentýn
byl podle legendy kněz římského původu. A spojitost se zamilovanými získal díky
porušení císařova zákazu uzavírání sňatků. Valentýn tajně oddával zamilované, za
což byl údajně popraven.
Proč je to tedy americký svátek? Právě v USA se rozmohl fenomén valentýnek.
Malované kartičky s vyznáním získaly velkou popularitu. Později přání k Valentýnu
doplnily i jiné valentýnské dárky.
A co má svatý Valentýn společného s Českem? Málokdo ví, že na Vyšehradě je
uchována jeho lopatka, kterou každoročně v den svatého Valentýna vystavují pro
veřejnost.

Ať již tedy svátek svatého Valentýna slavíte či nikoliv, přijďte si na naše setkání pro
valentýnku a malou sladkou radost. Těšíme se na Vás a Vaše blízké.

Akce jsou pořádány ve spolupráci s Charitním střediskem Gabriel.
Změna programu vyhrazena.
Koordinátorka regionálních kontaktních center: PhDr. Darina Sedláčková
606 619 148 (mobil), e-mail: sedlackova@zivapamet.cz
Kontaktní osoba – Charitní středisko Gabriel: Danuše Hanáková
737 610 758 (mobil), e-mail: gcentrum@seznam.cz
Projekt je podpořen německou spokovou nadací Připomínka,
odpovědnost a budoucnost.

