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5/1 čtvrtek v 19 h. Čtenářský kroužek amerických židovských autorů: Bernard Malamud10/1 pondělí od 18 h. 

V lednovém setkání s amerikanistkou Hanou Ulmanovou z Filozofické fakulty UK budou analyzovány dvě povídky (Kouzelný soudek, Jezerní paní) dalšího klasika 
Bernarda Malamuda (1914–1986). Text doporučujeme přečíst – knihy jsou k zapůjčení ve zkrácené výpůjční době v knihovně ŽMP, případně texty na vyžádání na 
emailu: lucie.krizova@jewishmuseum.cz. / Vstup volný. 

5/1 čtvrtek v 19 h. Dechové kvintety / The Prague Philharmonia Wind Quintet6/1 čtvrtek od 19 h. 

Koncert jednoho z předních českých dechových kvintet, jehož členové působí v dechové sekci orchestru PKF – Prague Philharmonia. Na programu koncertu jsou 
skladby autorů od baroka po současnost. Vstupenky možno zakoupit v předprodeji 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. Chrámy ve starověkém Jeruzalémě: Evidence, kontroverze, nové teorie13/1 čtvrtek od 18 h. 

Přednáška doc. Filipa Čapka z Evangelické teologické fakulty UK se bude věnovat možnostem kde, kdy a jaký se nacházel v Jeruzalémě chrám v době železné II 
(10.–6. století př. n. l.). Stranou nezůstává ani otázka, komu byl chrám zasvěcen, a nakonec také, zda chrámů nebylo více. Nástroji výkladu jsou biblická věda, archeologie, 
ikonografie a fenomenologie náboženství. / Vstup volný. 
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5/1 čtvrtek v 19 h. Nebojte se gefilte fiš!19/1 středa od 18 h. 

Beseda s Andreou Ernyeiovou a Pavlínou Šulcovou, autorkami stejnojmenné kuchařky a projektu, který si klade za cíl oživit židovskou kuchyni a přiblížit tradiční recepty 
všem, kteří si na ně sami doma netroufají nebo rádi poznávají nové chuti. Moderuje Jan Fingerland. / Vstup volný. 
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5/1 čtvrtek v 19 h. Mariusz Urbanek: Alma Rosé25/1 úterý od 19 h. 

Monodrama v režii Olgy Struskové. Příběh vynikající houslistky Almy Rosé (1906–1944), jež byla v roce 1943 kvůli svému židovskému původu deportována do Osvětimi. 
Zde se stala dirigentkou ženského táborového orchestru. Účinkují Sarah Haváčová a Dámské smyčcové kvarteto. Představení se uskuteční v rámci připomínky Dne 
památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Představení vzniklo ve spolupráci s Nadací Bente Kahan. / Vstup volný.
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5/1 čtvrtek v 19 h. Vernisáž dvojvýstavy Přetnuté životy & Archy rodiny Maierovy20/1 čtvrtek od 18 h. 

Vernisáž dvou výstav pojednávajících o osudu židovské dívky s moravskými kořeny Ruth Maierové a o příběhu její rodiny. Deníkové záznamy, které si Ruth vedla v letech 
1933–1942, odrážejí její osobní pocity, každodenní život, ale i politické události a radikalizující se pronásledování židovských obyvatel po anšlusu Rakouska v roce 1938. 
/ Vstup volný.
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5/1 čtvrtek v 19 h. Židovští architekti v Praze: Max Spielmann26/1 středa od 18 h. 

Přednáškový cyklus historika architektury Zdeňka Lukeše uvede významné, dnes však již pozapomenuté osobnosti pražské architektonické scény 20. století. Tito 
architekti byli autory mnoha známých staveb, většinou se v Praze narodili, studovali a pracovali, po roce 1938 však řada z nich odešla do exilu, další skončili 
v koncentračních táborech, přežili jen nemnozí. Lednová přednáška představí dílo architekta Maxe Spielmanna (1881-1970), autora mnoha staveb rodiny Petschků 
i dalších budov. / Vstup volný.

Dílna OVK – dvůr
Maiselova 15, Praha 1

5/1 čtvrtek v 19 h. Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Lvíček Arje slaví TuBišvat9/1 neděle od 10 h. 

Víte, proč Židé v Izraeli zasazují v tento den nové stromy? A v čem se strom podobá člověku? Naučíte se novou písničku, zatancujete si a ochutnáte některé plody, kterými 
oplývá Země zaslíbená. Prohlídka: Španělská synagoga / Vstupné 70 Kč.

Dvojvýstava o osudu židovské dívky s moravskými kořeny a příběhu její rodiny prostřednictvím deníků, které si vedla v letech 1933–1942. Od 6. 1. do 28. 1. 2022.Po-čt 12-16, pá 10 – 12, 
během večerních pořadů a po domluvě. / Vstup volný.

Výstava v OVK: Přetnuté životy & Archy rodiny Maierovy 

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 


