
3. 10. PO / 19 h  M  
Kniha Jonáš: více než příběh o velrybě
Biblická kniha Jonáš je známa především jako výpravný příběh. 
Z hlediska judaismu však přináší zásadní poselství o vztahu 
člověka k Bohu, otázkách spravedlnosti a milosrdenství i pokání 
a smíření. Při hlubším studiu zde dokonce nalezneme prvky 
humoru, satiry a ironie. Proč se právě tato kniha stala ústředním 
textem při odpolední modlitbě na židovský Den smíření (Jom 
kipur), bude ve své přednášce hovořit americký rabín George 
Schlesinger. Přednáška proběhne v angličtině se souběžným 
překladem. / Vstup volný. 

9. 10. NE / 10 h  D  
Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Lvíček 
Arje slaví Sukot a Simchat Tora
Lvíček Arje v říjnové dílně děti provede hned dvěma svátky – 
Svátkem stanů Sukot a Svátkem radosti z Tóry Simchat Tora. Děti 
se dozví, proč se staví stanové přístřešky, co je to lulav a etrog 
a jak vypadá svitek Tóry. Děti si pak samy vyrobí model svého 
vlastního přístřešku (suky). / Vstupné 70 Kč. 

Prohlídka: Staronová synagoga

13. 10. ČT / 18 h  A  
Filmový cyklus Válka očima dětí: Jak 
Hitler ukradl růžového králíčka
Filmový cyklus filmové historičky Alice Aronové představí filmy, 
jež nahlížejí válku a perzekuci dětskýma očima. Emotivní snímek 
oscarové režisérky Caroline Link (1964) Jak Hitler ukradl růžového 
králíčka (Německo, Švýcarsko 2019, 119 min.) vypráví příběh malé 
Anny z Berlína. Její otec, uznávaný divadelní kritik, je známým 
odpůrcem Hitlera, a proto musí již v roce 1933 i s rodinou 
uprchnout do Švýcarska, později do Paříže a Londýna. Na 
dobrodružné cestě čekají Annu velké výzvy a nečekaná přátelství. 
Citlivý snímek byl natočen podle úspěšného stejnojmenného 
románu Judith Kerr (1923–2019). V originálním znění s českými 
titulky. Vhodné pro děti od 10 let. / Vstup volný. 

19. 10. ST / 19 h  M  
Po stopách Jakuba Grossmanna
Slavnostní uvedení nového dokumentárního filmu Po stopách 
Jakuba Grossmanna (Česká republika 2020, 59 min.) o pohnutých 
osudech židovského mladíka Jakuba Grossmanna (1912–1986) 
v době druhé světové války, jak je po 80 letech v evropských 
archivech vypátral a poté filmově zachytil jeho vnuk Milan 
Grossmann. V českém znění s anglickými titulky. / Vstup volný. 

Nutná rezervace místa. Prosíme o registraci na  
education@jewishmuseum.cz. 

20. 10. ČT / 19 h  M  
Alma Ansámbl / Osudy Almy Rosé 
v hudbě
Koncert čtyř předních českých komorních hráček představí klasické 
i současné skladby, které reflektují osobnost a životní osudy 
rakouské židovské houslistky Almy Rosé (1906–1944). Vstupenky 
možno zakoupit v předprodeji v Informačním a rezervačním centru 
muzea (Maiselova 15, Praha 1), v síti Prague Ticket Office a na 
webových stránkách Židovského muzea v Praze. Koncert se koná 
za finanční podpory Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. / 
Vstupné 230 Kč / 150 Kč. 

25. 10. ÚT / 18 h  A  
Ostrovanky na pevnině: Židovské 
umělkyně v meziválečné střední Evropě
V uměleckých sbírkách ŽMP skončila řada děl, jež jsou mnohdy 
jedinými dochovanými ukázkami tvorby umělkyň působících 
v meziválečném období na středoevropské, a především pražské 
výtvarné scéně. Kurátorka ŽMP Michaela Sidenberg posluchače 
seznámí s řadou dosud málo známých či zcela zapomenutých 
jmen, která nefigurují v encyklopediích ani v expozicích předních 
muzeí a galerií. Přednáška je součástí cyklu 5× OBRAZEM. 
Uměleckými sbírkami Židovského muzea v Praze. / Vstup volný. 

31. 10. PO / 18 h  A  
Proniknout do tajů kvantové fyziky 
Kvantová fyzika – teorie, která vznikla na počátku minulého století, 
je výjimečná tím, že používá pojmy, které nejsou intuitivní. V čem 
se kvantová fyzika liší od starších fyzikálních teorií? Má i svou 
spirituální rovinu a je slučitelná s Tórou? Jak kvantový přístup 
souvisí s individuální zodpovědností, která hraje v judaismu velkou 
roli? Cílem přednášky prof. Josepha Maftoula je vysvětlit základní 
pojmy kvantové fyziky i bez hlubších znalostí matematiky. / Vstup 
volný.

Kulturní pořady pro  
veřejnost podporují

* Na označených akcích 
může probíhat focení či 
nahrávání videozáznamů, 
které mohu být používá-
ny při informování o akci 
nebo při pozdější propa-
gaci pořadatele či spolu-
pořadatele akce v jejich 
oprávněném zájmu.
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Sály jsou přístupné vždy 30 minut před zahájením programu. 
Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální 
informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v OVK:  
Dan Zollmann: MINJAN
Výstava vlámského fotografa Dana Zollmanna, která dovolí 
návštěvníkům nahlédnout do jedinečného světa největší 
evropské ortodoxní židovské komunity v Antverpách. Fotograf 
sám z této komunity pochází a jeho důvěrná znalost prostředí 
mu dovoluje zachycovat osobité svědectví o jejím běžném životě. 
Autor je také jedním z hrdinů nové stejnojmenné knihy Minjan 
(2022) spisovatelky a novinářky Margot Vanderstraeten, autorky 
knižního bestselleru Mazl tov (2020). Výstavu připravila Galerie 
Středočeského kraje GASK a galerie arto.to pod kurátorským 
vedením Andrey Hoffman Nečasové a Vandy Skálové.  

Od 12. 9. do 31. 10. 2022. Po-čt 12-16, pá 10-12, během večerních 
pořadů a po domluvě. / Vstup volný.


