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5/1 čtvrtek v 19 h. Příběh českých svitků Tóry: Beseda s Jeffreym Ohrensteinem30/9 čtvrtek od 19 h. 

Tématem besedy s předsedou organizace Memorial Scrolls Trust (MST) z Londýna Jeffreym Ohrensteinem bude fascinující příběh 1564 českých svitků Tóry, které se 
v roce 1964 dostaly do Londýna a mnohé z nich dnes slouží v synagogách po celém světě. Beseda se koná při příležitosti stálého propůjčení jednoho ze svitků Tóry 
pražské progresivní židovské komunitě Ec chajim, která se po Židovské obci Olomouc stane teprve druhou českou židovskou komunitou, do které se vrací český svitek ze 
sbírky MST. Beseda bude následně tlumočena do českého jazyka. Moderuje rabín David Maxa. / Vstup volný.

Do červnového programu večerních pořadů OVK ŽMP opět zařazujeme akce, které bude možné navštívit osobně, a to jak v Auditoriu OVK (Maiselova 15, Praha 1), tak v 
Maiselově synagoze (Maiselova 10, Praha 1). Uskuteční se však pouze za příznivé epidemiologické situace a dle aktuálních nařízení. Pro detailní informace proto 
prosím, prosím, sledujte naše webové stránky www.jewishmuseum.cz.
Pořady, které jsou vysílány online, jsou i nadále spojené pro pražskou a brněnskou pobočku OVK ŽMP. Děkujeme za pochopení. 
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5/1 čtvrtek v 19 h. Babí Jar–genocida kyjevských Židů za druhé světové války 13/9 pondělí od 18 h. 

V letošním roce uplyne 80 let od masakru v Babím Jaru, při kterém nacisté v okupovaném Kyjevě během dvou dní 29. a 30. září 1941 zavraždili téměř 34 tisíc kyjevských 
Židů. Do roku 1945 zde pak bylo zavražděno více než sto tisíc lidí různých národností, vyznání a společenského postavení. Přednáška ukrajinské historičky z Historického 
ústavu Akademie věd Ukrajiny Tetiany Pastušenkové představí historii lokality na pozadí dějin 20. století. Přednáška bude přenášena z Kyjeva se simultánním 
tlumočením a s možností následných dotazů. Po přednášce bude možné si prohlédnout výstavu v prostorách OVK. Akce se koná ve spolupráci s Velvyslanectvím 
Ukrajiny v České republice. / Vstup volný.
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5/1 čtvrtek v 19 h. Mezináboženské polemiky v Bagdádu 10. století14/9 úterý od 18 h. 

Teologicko-filozofické pojednání Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů, jehož autorem je židovský náboženský myslitel Saadja ben Josef (882–942), bylo ve své 
době revolučním činem. V rámci židovské nábožensko-právní literatury totiž představuje nový typ textu, který lze popsat jako první vědeckou monografii v židovském 
prostředí. Spis, jenž vznikl v kosmopolitním prostředí Bagdádu 10. století, představí doc. Daniel Boušek z Katedry Blízkého východu FF UK a Dita Válová z Ústavu 
filosofie a religionistiky FF UK, kteří text přeložili a opatřili úvodní studií. / Vstup volný.
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5/1 čtvrtek v 19 h. Eskalace protižidovské politiky po nástupu Reinharda Heydricha 
do funkce zastupujícího říšského protektora

22/9 středa od 18 h. 

Před 80 lety, na podzim roku 1941, došlo k několika přelomovým událostem, které ovlivnily dění v Protektorátu Čechy a Morava na mnoho dalších let. Přednáškový 
cyklus historiček Židovského muzea v Praze Jany Šplíchalové a Radany Rutové tyto, nejen pro židovské obyvatele tragické, milníky připomene. Přednáška je součástí 
cyklu Události roku 1941 ve vzpomínkách pamětníků a dokumentech ŽMP. / Vstup volný.
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5/1 čtvrtek v 19 h. Současný izraelský film: Široce otevřené oči23/9 čtvrtek od 18 h. 

Pátá část filmového cyklu filmové historičky Alice Aronové se odehrává v ultraortodoxní židovské komunitě v jeruzalémské čtvrti Mea Shearim. Fascinující příběh o lásce, 
o hledání víry a identity Široce otevřené oči (Izrael, Německo, Francie 2009, 91 min) natočil talentovaný izraelský režisér Haim Tabakman, jehož debut byl roku 2009 
s úspěchem uveden v Cannes. Hlavní hrdina Aaron má prosperující řeznictví, spokojené manželství a čtyři děti. Po smrti svého otce hledá pomocníka do svého krámku. 
Ve chvíli, kdy se zde objeví hezký student Ezri, je jasné, že půjde o víc než o běžný pracovní vztah. / Vstup volný.

Dílna OVK – dvůr
Maiselova 15, Praha 1

5/1 čtvrtek v 19 h. Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Lvíček Arje vypráví o stvoření světa19/9 neděle od 10 h. 

Lvíček Arje dětem vysvětlí, jak se slaví židovský Nový rok (Roš hašana), a bude jim vyprávět o stvoření světa a prvních lidech. Děti se naučí písničku a ochutnají tradiční 
sváteční pokrmy. Prohlídka: Starý židovský hřbitov / Vstupné 70 Kč.

Výstava vypráví příběh rokle Babí Jar v Kyjevě v průběhu minulého století. Původně malebná krajina se v roce 1941 stala jedním z největších popravišť v dějinách druhé světové války. Do jejího 
konce zde bylo zavražděno více než 100 tisíc lidí, z nichž dvě třetiny tvořili Židé. Autorem výstavy je historik, spolupracovník Muzea historie města Kyjeva a zakladatel občanského sdružení 
Babí Jar Vitalij Nachmanovič. Projekt byl realizován s podporou Ukrajinského ústavu národní paměti v Kyjevě a kanadské nadace Ukrajinsko-židovské setkání.  
Od 1. 9. do 31. 9. 2021 po–čt 12–16, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě. / Vstup volný.

Výstava v OVK: Babí Jar na pozadí dějin 20. století 

Sály jsou přístupné vždy 30 minut před zahájením programu. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

* Na označených akcích může probíhat focení či nahrávání videozáznamů, které mohu být používány při informování o akci nebo 
při pozdější propagaci pořadatele či spolupořadatele akce v jejich oprávněném zájmu.
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