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3/10 čtvrtek od 17 h.

Mezi známé realizace jednoho z nejvýraznějších brněnských židovských architektů meziválečného období Otto Eislera patří synagoga Agudas Achim či jeho vlastní 
vila v Masarykově čtvrti, je však i autorem několika budov v centru Brna. Během komentované procházky s historičkou architektury Zuzanou Ragulovou se posluchači 
dozvědí o Eislerových dochovaných stavbách, ale i o těch, které už neexistují nebo zůstaly pouze ve formě návrhů. Sraz účastníků je v 17 hodin na Moravském náměstí 
u modelu Brna. / Vstupné 30 Kč.

Architektonická procházka: Stavby Otto Eislera v centru Brna

Moravské 
náměstí

6/10 neděle od 10.30 h.

Byla jednou jedna malířka Anna a jeden malíř Ludwig. Jeho příjmení bylo Blum a její Ticho. Jako první se v Brně narodil on a o tři roky později ona. Životní cesty je oba 
nakonec z Brna zavedly až do dalekého Jeruzaléma. Na říjnové dílně zazní nejenom jejich příběhy, ale ke slovu bude muset přijít také mapa a především pera, štětce 
a barvy. / Vstupné 30 Kč.

Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi mezi Brnem a Jeruzalémem

TIC ŽOB, 
Nezamyslova 27, 

Brno-Židenice

7/10 pondělí od 17 h.

Architekt a památkář Jaroslav Klenovský se téměř čtyři desetiletí věnuje terénní péči o nemovité památky židovské kultury na území Moravy a Slezska. Napsal desítky 
článků a publikací o historii a památkách jednotlivých židovských obcí, projektoval opravy nemovitostí, vytvořil studie židovských čtvrtí a center a navrhl řadu pamětních 
desek. Nedávno vydaný encyklopedický svazek komplexně popisuje židovské nemovité památky na území Moravy a Slezska – ty dochované i ty, které již neexistují. 
Knihu bude možné na místě zakoupit. Pořad se uskutečňuje ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína Federa. / Vstupné 30 Kč.

Představení knihy Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska

sál OVK, 
tř. Kpt Jaroše 3, 

Brno

sál OVK, 
tř. Kpt Jaroše 3, 

Brno

23/10 středa od 17 h. Brněnské gestapo

Autor nedávno vydané knihy „Brněnské Gestapo 1939-1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky“ historik Vladimír Černý se ve své přednášce bude zabývat 
nacistickou tajnou státní policií. Zaměří se na činnost této organizace v Brně, představí jeho strukturu, personální složení a způsoby boje proti české domácí rezistenci. 
Pozornost bude věnována především podílu gestapa na perzekuci brněnského židovského obyvatelstva. Knihu bude možné na místě zakoupit. / Vstupné 30 Kč.

sál OVK, 
tř. Kpt Jaroše 3, 

Brno

31/10 čtvrtek od 17 h. Hudebně literární večer ke 100. výročí narození Gideona Kleina

Slavnostní komponovaný večer s koncertem předního českého klavíristy Pavla Zemena připomene hudebníka, skladatele a pedagoga Gideona Kleina (1919 Přerov – 
1945 Fürstengrube), jehož slibná umělecká kariéra byla přervána holocaustem. Pořad je součástí projektu „Gido se vrací domů!“, který si klade za cíl oslavit život a dílo 
umělců, kteří tak jako Gideon Klein byli během druhé světové války vězněni v terezínském ghettu. Součástí večera bude představení monografie Dopis od Gideona za 
účasti jejího autora, anglického muzikologa Davida Fligga. Ukázky z knihy přečte herec Šimon Bilina. Více na www.gidofest.com. / Vstupné 30 Kč.

sál OVK, 
tř. Kpt Jaroše 3, 

Brno

24/10 čtvrtek od 17 h. Z dějin anti-judaismu a antisemitismu II: Proměny postavení židovského 
obyvatelstva na Pyrenejském poloostrově v 15. a 16. století 
ve světle tzv. iberijského rasismu 

V lednu 1492 byla dobytím poslední bašty islámu Granady ukončena na Pyrenejském poloostrově po staletí probíhající reconquista. Následný dekret z Alhambry 
přikazoval všem Židům přijmout do čtyř měsíců křesťanství nebo opustit zemi. Dlouhodobé následky těchto událostí zasadily společnosti, ekonomice i kultuře na celém 
Pyrenejském poloostrově ránu, jež se od konce 15. století nepřestala prohlubovat a jejíž tragické důsledky se projevují v Evropě dodnes. Nejen o osudech křesťanů-
konvertitů židovského původu, kteří se stali podřadnou rasou vyloučenou ze společnosti, pronásledovanou inkvizicí až do počátku 19. století, promluví historička Lena 
Arava Novotná.  / Vstupné 30 Kč.

V průběhu října je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií brněnské synagogy Agudas achim od Libora Teplého, která je přístupná ve 
dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Výstava je pořádána ve spolupráci s ŽOB. / Vstup volný.

Výstava v sále OVK: Fotografie brněnské synagogy Agudas achim od Libora Teplého


