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5/1 čtvrtek v 19 h. Současný izraelský film: Tel Aviv v plamenech 25/11 čtvrtek od 18 h. 

V poslední části cyklu filmové historičky Alice Aronové bude ke zhlédnutí mistrná sonda do života Palestinců a Židů od izraelského režiséra Sameha Zoabiho. Komedie Tel 
Aviv v plamenech (Izrael, Lucembursko, Německo, Francie 2018, 97 min) vypráví o Salamovi, který každý den musí do práce přes izraelskou kontrolu. Když se kontrolující 
voják dozví, že Salam je scenáristou populárního televizního seriálu, rozhodne se zasahovat do děje a pomáhat utvářet příběh této telenovely. Atraktivní filmařské 
prostředí, skvělé herecké výkony, chytrý humor, to vše nabízí komedie z regionu plného napětí. V originále s českými titulky. / Vstup volný.
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5/1 čtvrtek v 19 h. Čtenářský kroužek amerických židovských autorů8/11 pondělí od 18 h. 

S amerikanistkou Hanou Ulmanovou z FF UK budou v šesti sezeních rozebrány krátké prózy šesti nejvýznamnějších amerických židovských spisovatelů: Philipa 
Rotha, Bernarda Malamuda, Isaaca B. Singera, Saula Bellowa, Cynthie Ozickové a Grace Paleyové. Po představení autora bude následovat ukázková analýza zvolených 
povídek, na kterou naváže debata formou otázek, odpovědí i postřehů všech účastníků. Listopadové setkání bude věnováno podrobnému výkladu dvou povídek 
Philipa Rotha (1933–2018) Obránce víry a Fanatik Eli (text doporučujeme přečíst – kniha Sbohem, město C. a pět povídek je k zapůjčení ve zkrácené výpůjční době 
v knihovně ŽMP, případně texty na vyžádání na emailu: lucie.krizova@jewishmuseum.cz)./ Vstup volný.

Auditorium OVK
Maiselova 15, Praha 1
3. patro

5/1 čtvrtek v 19 h. F jako fragment. Osudy vězňů brněnského transportu v ghettu Minsk10/11 středa od 18 h. 

Před 80 lety, na podzim roku 1941, došlo k několika přelomovým událostem, které ovlivnily dění v Protektorátu Čechy Morava na mnoho dalších let. Přednáškový 
cyklus historiček Židovského muzea v Praze Radany Rutové a Jany Šplíchalové tyto, nejen pro židovské obyvatele tragické, milníky připomene. Přednáška je součástí 
cyklu Události roku 1941 ve vzpomínkách pamětníků a dokumentech ŽMP./ Vstup volný.

Maiselova synagoga
Maiselova 10, Praha 1

5/1 čtvrtek v 19 h. Smyčcové variace / Trio Domenica11/11 čtvrtek od 19 h. 

Koncert nizozemsko-českého smyčcového tria Domenica. Během koncertu zazní skladby z klasického repertoáru Ludwiga van Beethovena (1770-1827) i skladby 
skladatelů 20. století Gideona Kleina (1919-1945) a Leo Weinera (1885-1960).  Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, 
v Informačním a rezervačním centru muzea (Maiselova 15, Praha 1), v síti Prague Ticket Office – Via Musica a na webových stránkách Židovského muzea v Praze. 
/ Vstupné 230 Kč/ 150 Kč.
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5/1 čtvrtek v 19 h. Životní příběh Artura Radvanského15/11 pondělí od 18 h. 

V listopadu tohoto roku by se sta let dožil výrazný člen pražské židovské obce Artur Radvanský (1921–2009). Už jako osmnáctiletý byl roku 1939 zatčen za pomoc 
uprchlíkům do Polska a poté prošel šesti koncentračními tábory. Jako jediný z početné rodiny přežil a vrátil se do Československa. Po válce vystudoval vysokou školu 
a vedle své práce a rodiny se aktivně podílel na životě pražské židovské obce, kde se věnoval zejména dětem a mládeži. Na osobnost Artura Radvanského bude 
vzpomínat jeho dlouholetá spolupracovnice Michaela Vidláková. / Vstup volný.
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5/1 čtvrtek v 19 h. Evangelium v kontextu současného výzkumu judaismu 
období druhého chrámu

24/11 středa od 18 h. 

Cílem přednášky Františka Ábela z Evangelické bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě je představit současný stav bádaní v oblasti judaismu období 
druhého chrámu, primárně v kontextu výzkumu života a zvěstí Pavla z Tarzu. Interpretace myšlenek tohoto židovského myslitele, který nikdy neopustil judaismus, ani 
nezavrhl Tóru, jsou jedním z důležitých kroků ke vzájemnému dialogu současných kulturních a náboženských tradic. Historicko-kritický přístup lze současně využít v boji 
s různými projevy náboženské a kulturní intolerance, xenofobie a antisemitismu.. / Vstup volný.

Dílna OVK – dvůr
Maiselova 15, Praha 1

5/1 čtvrtek v 19 h. Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Lvíček Arje a výprava za poznáním jazyků14/11 neděle od 10 h. 

Lvíček Arje děti seznámí s biblickým příběhem o Babylonské věži, společně si ji zkusí postavit a poznají při tom různé abecedy a jazyky. Na závěr si zazpívají popletenou 
píseň a vydají se za hebrejskými rukopisy a tisky. Prohlídka: Maiselova synagoga / Vstupné 70 Kč.

Vydejte se s uličníkem Mordechajem proti proudu času a seznamte se s pozoruhodnými osudy Židů, kteří se usadili a žili v Čechách a na Moravě. Víte, co označují slova Pesach, košer nebo 
šabat? Zjistěte, proč se dávají na židovské hroby kamínky, co je Tóra a kdo byl rabi Löw, jak vypadá židovská svatba a spoustu dalších zajímavostí ze života našich židovských sousedů.
Výstava vychází z knihy Cha cha chá, zasmál se Mordechaj (Argo, 2020), která seznamuje zvídavé i nerozvážné čtenáře od 10 do 120 let s dějinami Židů na našem území formou dobrodružného 
příběhu.  Autoři: Mgr. Klára Smolíková, Mgr. Tobiáš Smolík, Vojtěch Šeda. Od 1. 11. do 31. 12. 2021 Po-čt 12-16, pá 10 – 12, během večerních pořadů a po domluvě. / Vstup volný.

Výstava v OVK: Ať žije Mordechaj! aneb Veselé putování židovskou historií

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.

Kulturní pořady pro veřejnost podporuje 


