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12/12/středa v 17 h.

Josef Salomonovič patří k nejmladším přeživším holocaustu. Narodil se v roce 1938 v Ostravě, v listopadu 1941 byl s rodinou deportován do ghetta 
v Lodži, prošel koncentračním táborem Osvětim-Březinka, odkud se dostal do tábora Stutthof, kde přišel o otce.  V únoru 1945 zažil bombardování 
Drážďan, společně s matkou a bratrem se mu posléze podařilo uprchnout z pochodu smrti. / Vstupné 30 Kč .

13/12/čtvrtek v 17 h.

V devátém dílu cyklu Domy věčnosti publicistky Heleny Bretfeldové si slovem i fotografiemi přiblížíme židovské hřbitovy v nejjižnější části Moravy – 
břeclavský, podivínský, mikulovský i pozůstatky toho lednického. Zvláštní pozornost bude věnována pohřebišti v Mikulově, někdejším duchovním 
centru moravského židovstva, kde působila řada věhlasných rabínů a talmudských učenců. Po Brně nejrozsáhlejší židovský hřbitov na Moravě zde 
existuje kontinuálně od 15. století. Součástí přednášky bude prezentace knihy Heleny Bretfeldové Zahrady života: Moravské židovské hřbitovy ve 
fotografiích. /Vstupné 30 Kč. 

16/12/neděle v 10:30 h. Nedělní dílna pro rodiče s dětmi - Medvídek Dubi a Kámen pomoci

Poslední dětská dílna tohoto roku se bude věnovat příběhu o proroku Samuelovi. Doba, ve které žil, nebyla pro židovský lid snadná. Ale i když se 
zdálo, že už je pro něj vše ztraceno, dosáhl nakonec pod Samuelovým vedením vítězství. Společně s medvídkem Dubim děti vyslechnou napínavý 
příběh a čeká je dílna plná her s písmenky a čísly. / Vstupné 30 Kč. 

6/12/čtvrtek v 17 h.

Při prohlídce lokální pražírny MOTMOT budou návštěvníci zasvěceni do průběhu cesty kávového zrnka až po přípravu nápoje a dozvědí se, jak se košer 
káva zpracovává, dováží, praží a finalizuje. Součástí prohlídky bude řízená ochutnávka různých chuťových profilů, druhů zpracování a přípravy kávy, 
a také možnost nákupu. Počet účastníků je omezen, prosíme o rezervaci na e-mailu barbora.dockalova@jewishmuseum.cz. / Vstupné 30 Kč .

2018

V prosinci je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Andre Steiner – nejen brněnský architekt. Výstava se koná ve spolupráci s ŽOB a je 
přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. / Vstup volný.

Výstava v sále OVK: Andre Steiner – nejen brněnský architekt 

tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno 

17/12/pondělí v 17 h. Představení knihy Tohle je má píseň

Ve 40. letech je mladý židovský hudebník Rafael Ullmann poslán do nacistického koncentračního tábora. V 70. letech žije jeho dcera, mladá Anna 
Ullmannová, osamělý život v kanadské prérii. O tři desetiletí později si Joe Hawker neumí poradit se životem až do doby, kdy objeví píseň, kterou 
před 60 lety napsal jeho dědeček. Šest desetiletí, tři kontinenty a příběh jedné písně. Knihu australského autora Richarda Yaxleyho představí 
literární redaktorka Katarína Belejová (nakladatelství Albatros Media). Vybrané úryvky z knihy přednese dramaturg, scenárista a herec, současný 
rektor JAMU Petr Oslzlý. Kniha bude na místě k prodeji. / Vstupné 30 Kč. 

Prohlídka pražírny košer kávy

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva 
na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na 
www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm. 

Normalizace očima Josefa Salomonoviče: beseda s pamětníkem holocaustu
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Nezamyslova 27, 

Brno-Židenice

sál OVK, 
tř. Kpt Jaroše 3, 

Brno

19/12/středa v 17 h. Svátek světel v synagoze

Jak probíhají oslavy osmidenního Svátku světel a který zázrak si Židé během těchto dní připomínají? Jak vypadá chanukija a čemu se říká latkes? 
Komentovanou prohlídku brněnské synagogy spojenou s přednáškou o chanukových zvyklostech povede lektorka OVK Táňa Klementová. 
Maximální počet účastníků prohlídky je 50 osob. Rezervace na e-mailu barbora.dockalova@jewishmuseum.cz. / Vstupné 30 Kč .

Skořepka 247/13, 
Brno
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