
Projekt „Memento“ v roce 2020

Projekt věnovaný obětem holocastu v NMNM 

Návrh akcí:
1) nová ulice ve vazbě na Jiřího Bradyho a rodinu Bradyových – T: 11.1.2020 (1 rok od 
úmrtí) 
spojené s projektem KROKUS
Náklady: 20 tis. Kč

2) obnova pamětní desky na 1. ZŠ – obětem holokaustu v NMNM (rodina Brady a 
Skuteckých)
Náklady: 35 tis. Kč

3) koncert Pamatuj! (sbory NAENIA, Novocantus + ZUŠ), T: 8.3.2020

Plán:
- oslovit školy, které mají pěvecký sbor, aby se zapojily 
- oslovit školy, aby se zapojily do projektu Nenecháme hvězdy zhasnout (půjde o to, 
zpracovat buď poster nebo velkoformátové výtvarné dílo, buď mapovat nějakou židovskou 
památku na Vysočině, nebo (pro starší) zpracovat přímo problematiku terezínského 
rodinného tábora v Osvětimi 
- ve spolupráci se Světem na jevišti bychom chtěli besedu nebo film s besedou - během 
besedy -  paralelní program pro děti (pracovat s dětskou knihou, která se holokaustu týká, 
asi  Ostrov v Ptačí ulici) - vize je taková, že beseda bude v sále ZUŠ, budou tam 
vystavené i ty práce škol, po besedě se průvodem (happeningový charakter akce :-)) 
- je rozjednané divadlo A bolelo nebe, což je zpracovaná terezínská dětská poezie a 
deníky, od Dissmanova dětského souboru, ale nemáme ještě nic slíbeného 
-k Pamatuj připojit projekt pro děti, který by se v průběhu února (asi dvě soboty) realizoval 
v zušce. Měl by zájemce seznámit s tématikou a měl by být čas a prostor k události 
zaujmout postoj a mluvit o něm, ale zároveň bychom rády naučily děti zpívat třeba 
Hatikvu.
Náklady: 35 tis. Kč

4) slavnostní koncert – HG – 8.5.
( v úvahu - dechovka – Broln a  Žďárský swing. Orchestr )
Náklady: 65 tis. Kč

5) stolpersteine (zažádáno o 8 kamenů – rodina Skuteckých + Brady) – osazeno do 
chodníku před dům Skuteckých a Bradyho, objednáno přes Židovskou olomouckou obec
částka cca ( 1 ks á 120 EUR + náklady na instalaci)
Náklady: 35 tis. Kč

6) besedy pro školy i veřejnost, workoshopy, literárně hudební pořad, promítáním filmů o 
Haně Brady+ výstava o rodině Brady (p. Herman, výtvarná díla, Preisler - Křižánky, 
Hrouda – hebrejština, Šula – 608 822 562, Hnízdilová – 737132415, ZUŠ) – prostory HG, 
KD
Náklady: 11 tis. Kč

Zpracovala:
Phdr. Ž. Řádková v. r. 


