REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG OSTRAVA



PROGRAM NA BŘEZEN 2019
20. březen / středa; 14:00 – 16:00, Charitní středisko Gabriel – klub, 1. p.,
Čujkovova 40a, Ostrava – Zábřeh

Reflexe významných březnových dnů - Mezinárodní den žen,
okupace Československa nacistickým Německem a vznik Protektorátu Čechy
a Morava, Mezinárodní den učitelů.
Přijďte se připomenout význam těchto svátků a výročí v tuzemském i mezinárodním
kontextu. Zavzpomínáme, jak byly vnímány v minulosti a jak jsou
interpretovány dnes. Naše německá dobrovolnice Lucille nás seznámí s tím, jak jsou
tyto dny vnímány v jejím rodném Německu. Máte-li dobové fotografie, novinové
články, letáčky či jiné tiskoviny a předměty související s některým z těchto dnů,
přineste je prosím do klubu a seznamte s nimi ostatní návštěvníky.
Během setkání bude podáváno drobné občerstvení. Těšíme se na Vás!


PROGRAM NA DUBEN 2019
17. duben / středa; 14:00 – 16:00, zasedací místnost 1. p., Charitní
středisko Gabriel, Čujkovova 40a, Ostrava – Zábřeh

Dubnové svátky: Pesach a Velikonoce
O svátku Pesach, známém též jako Svátek nekvašených chlebů nebo Svátek
překročení, si Židé na celém světě připomínají vysvobození z egyptského otroctví.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Vedle toho jsou však Velikonoce rovněž obdobím lidových tradic
spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně.
Je již dlouholetou tradicí, že se scházíme, abychom si připomenuli původ, význam,
zvyky a rituály spojené s těmito svátky.
K dobré náladě a tanci nám zahraje náš oblíbený Vašek Hruška.
Během setkání bude podáváno drobné občerstvení. Těšíme se na Vás!
Upozornění:
Na našich akcích mohou být v souladu s pravidly zákona o ochraně osobních údajů
GDPR pořizovány fotografie, video a audio záznamy pro interní potřeby a propagaci
organizace Živá paměť, o.p.s. Pokud s tím nesouhlasíte, sdělte to prosím
zaměstnanci Živé paměti.
Akce jsou pořádány ve spolupráci s Charitním střediskem Gabriel.
Změna programu vyhrazena.
Koordinátorka kontaktních center: PhDr. Darina Sedláčková
+420 606 619 148 (mobil), e-mail: sedlackova@zivapamet.cz
Kontaktní osoba Charitního střediska Gabriel: Danuše Hanáková
+420 737 610 758 (mobil), e-mail: danuse.hanakova@ostrava.charita.cz
Projekt je podpořen německou spolkovou nadací Připomínka,
odpovědnost a budoucnost.

