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Výstava o židovských tradicích v Mladoboleslavském muzeu 

Muzeum Mladoboleslavska připravuje ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze na 

boleslavském hradě expozici o židovských tradicích a zvycích. Výstava bude otevřena od 24. 

června do 1. listopadu, sdělil ředitel muzea Luděk Beneš. Exponáty jsou zapůjčeny z 

Židovského muzea v Praze a z dalších muzeí a institucí. 
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"Expozice bude sestávat z velmi vzácných a cenných exponátů, jejichž historie je z hlediska 

regionu vskutku ojedinělá. Mladá Boleslav byla totiž v minulosti jediným místem v českých 

zemích, kde na sklonku 19. století vzniklo obecní židovské muzeum," uvedl Beneš. 

Židovské muzeum vzniklo v Mladé Boleslavi v prostorách jedné z místností židovské školy v 

Krajířově ulici. Shromažďovaly se tam liturgické a další synagogální předměty včetně textilií, 

které připomínaly minulost okolních židovských obcí. Ve válečných letech 1940-1942 byla 

sbírka mladoboleslavského židovského muzea převezena do Prahy, aby se zabránilo její 

zkáze. 

"Na výstavě Židovské tradice a zvyky tak téměř po 80 letech budou moci návštěvníci 

zhlédnout část tohoto unikátního souboru nedozírné hodnoty opět v Mladé Boleslavi, přímo 

v místě zrodu sbírky," dodal Beneš. Návštěvníci uvidí například stříbrný pohár vyrobený v 

Jihlavě v roce 1623, který byl původně určený jako odměna jednoho z účastníků dobové 

střelecké soutěže. 

Součástí expozice budou i synagogální textilie převážně z 18. století nebo stříbrné předměty 

liturgické i denní potřeby. "Pro dokreslení představy o židovském národu jako etniku, jež 

tvořilo důležitou složku obyvatelstva českých zemí před druhou světovou válkou, Muzeum 

Mladoboleslavska oslovilo se žádostí o zápůjčku dalších exponátů i některá muzea a instituce 

v blízkém i vzdálenějším okolí Mladé Boleslavi," doplnil Beneš. Například vědro na vodu z 

roku 1781 si muzeum zapůjčilo z Regionálního muzea v Náchodě, zdobenou skříň na Tóru 

zase z Podještědského muzea v Českém Dubu. 


