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Auditorium ŽMP
Maiselova 15  
(3. patro)

Dílna ŽMP
Maiselova 15  
(ve dvoře)

Sály jsou přístupné vždy 30 minut 
před zahájením programu.  
Podrobnosti a aktuality sledujte na 
www.jewishmuseum.cz.

Svatební smlouva (ketuba), horní třetina listu.  
Benátky, Itálie, 1752. ŽMP, inv. č. 076696
Sobotní modlitba. Textilní obraz.  
Možný původ Halič, Polsko, 1920 – 1939. ŽMP, inv. č. 0621
Fragment kabalistických poznámek.  
Nalezeno v genize Rychnov nad Kněžnou. ŽMP, inv. č. 180932
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dílna ŽMP
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ŽMP

A

12NEDĚLE DÍLNA PRO DĚTI

18 hod.

7STŘEDA PŘEDNÁŠKA

18 hod. Pavel Hošek:  
Chasidské příběhy
Příběhy, které si chasidé vyprávěli o zázračných 
rabínech a jejich podivuhodných skutcích, se staly 
nevyčerpatelným zdrojem literární inspirace. Stále 
znovu vydávané sbírky původních chasidských 
příběhů zachycují kouzlo východoevropské židovské 
kultury a zároveň v sobě nesou aktuální poselství 
židovské duchovní tradice. O bohatství literární kultury 
chasidského světa bude ve své přednášce hovořit 
religionista Pavel Hošek.
Vstup volný. 

auditorium 
ŽMP

A

16ČTVRTEK

18 hod.

PŘEDNÁŠKA

Lvíček Arje vypráví příběh  
o Jonášovi a velrybě
Příběh o Jonášovi a velrybě děti přenese do dávných 
dob. Budeme si s nimi povídat o tom, jaké to je být 
prorokem, a co se všechno může přihodit, když 
se prorokovi do prorokování zrovna moc nechce.  
Napínavým příběhem děti opět provede lvíček Arje  
a už se moc těší na velryby a jiné mořské bytosti,  
které si společně s dětmi v dílně vyrobíme.
Prohlídka: Starý židovský hřbitov
Vstupné 90 Kč. 

David Vaughan:  
Zapomenutý příběh  
rodiny Welsových
Rudolf Wels byl významným architektem 
meziválečného Československa. Během nacistické 
okupace byl spolu se svou ženou a synem Martinem 
deportován do Osvětimi, kde všichni zahynuli. Přežil 
pouze starší syn Tomáš, kterému se v roce 1939 
podařilo uprchnout do Velké Británie. S obecně málo 
známým příběhem rodiny Welsových seznámí 
návštěvníky novinář a spisovatel David Vaughan.
Vstupné 70 Kč. 

22 PŘEDNÁŠKASTŘEDA

18 hod.

auditorium 
ŽMP

A

Hebrejské vyprávění mezi 
východem a západem
Zveme vás na setkání nad staletí starými židovskými 
příběhy. Východní tradici zastoupí Kniha úlevy po 
veškerých trápeních rabiho Nisima ben Jákova ibn 
Šáhína (11. st.), západní tradici pak anonymní soubor 
vyprávění, sestavený v 15. století v Řezně. Vyprávění 
příběhů provází židovskou kulturu od biblických dob 
až do současnosti. Proč středověcí Židé vyprávění 
sepisovali? Z jakých pramenů čerpali a jakými způsoby 
se vyprávěcí tradice šířily? Přednáška Daniela Bouška 
a Pavla Sládka se koná u příležitosti vydání českých 
překladů obou zmíněných souborů.
Vstup volný.

18 hod.

auditorium 
ŽMP

28ÚTERÝ PŘEDNÁŠKA

A

Jan Dvořák:  
Historie jedné hereze 
Přednáška historika Jana Dvořáka přiblíží osudy 
příslušníků pražské židovské rodiny Freundových. 
Osudy rodiny odráží mocenské střety v meziválečném 
komunistickém hnutí a turbulentní vývoj 
československo-sovětských vztahů. K dovršení rodinné 
tragédie pak dochází za nacistické okupace Čech 
a Moravy. Večer je součástí přednáškového cyklu ve 
spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.
Vstup volný.

18 hod.

23ČTVRTEK PROJEKCE FILMU

auditorium 
ŽMP

A

Amerika
Hlavní hrdina Eli pracuje jako trenér plavání v Chicagu 
a zpráva o smrti otce ho donutí vrátit se do rodného 
Izraele. Zde kontaktuje kamaráda z dětství, který 
vlastní se svou snoubenkou květinářství. Oživení 
starého přátelství spustí řadu událostí a všem 
zúčastněným změní život. Snímek napsal a režíroval 
izraelský režisér Ofir Raul Graizer, který natočil 
oceňované drama Cukrář. Úvodní slovo k filmu pronese 
filmová historička Alice Aronová.  
Izrael, Německo, Česko 2022, 127 min.
Vstup volný. 


