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pondělí 4.6. v 18h: Český kubismus v poušti. Přednáška architekta Daniela Zisse o tom, jak české
kubistické stavby ovlivňují izraelský architektonický strukturalismus a morfologismus. Spolu s přednášejícím
se budeme zamýšlet nad hledáním „Místa“ a identity a tvorbou „Místa“ v prostoru v realizovaných i
nerealizovaných izraelských projektech architekta Alfreda Neumanna. Přednáška bude doprovázena bohatým
obrazovým materiálem.

pondělí 11.6. v 18h: Lidice a šoa na poli mezinárodní justice. Nové poznatky z výzkumu v zahraničních
archivech umožňují pochopit spojitosti mezi lidickou tragédií a židovskou katastrofou. Dosud nedostatečně
prozkoumaným tématem je hledání viníků obou událostí, které se nesmazatelně vryly do historického vědomí
a povědomí českého národa. Nejde však pouze o analýzu právní bitvy poválečného Československa se
západními sousedy, ale především o odkrytí a pochopení příčin nacistické nenávisti. Součástí přednášky bude
představení nové monografie s názvem „Bez výčitek. Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha“,
kterou vydává Památník Lidice ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR. Přednáška historika Vojtěcha
Kyncla k památce 70. výročí vyhlazení obce Lidice.
čtvrtek 14.6. v 18h: Raši (1040-1105). Autorské uvedení nově vydané stejnojmenné knihy judaisty Pavla
Sládka (Academia, 2012), která českému čtenáři poprvé důkladně představuje osobnost rabína Šelomo
Jicchakiho, zvaného Raši, jehož komentáře se ještě za autorova života staly nejčastěji studovanými
středověkými hebrejskými texty vůbec. Kniha objasňuje způsob vzniku komentářů k biblickým knihám na
pozadí židovské knižní kultury, analyzuje jeho metodologii a obsahuje také komentované ukázky z
pojednávaných textů. Pozornost je věnována také recepci Rašiho komentářů v díle významných židovských
učenců následujících století.
středa 20.6. v 18h: Dobrovolnická služba a „Akce smíření - mírové služby“. Setkání s Katharinou
Lübstorf a Timo Müller-Tribbensee, kteří v současnosti pracují jako dobrovolníci ve společnosti Živá
paměť a na Židovské obci v Praze. Dobrovolníci představí německou organizaci Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (Akce smíření – mírové služby) a spolu se svým klientem z Židovské obce v Praze se budou
zamýšlet nad otázkou připomínání holocaustu v budoucích generacích. Pořad bude v německém jazyce
s českým překladem.
pondělí 25.6. v 18h: Židé a Peršané, Izrael a Írán - od bohaté minulosti k dramatické přítomnosti.
Vztahy mezi Židy a Peršany trvají už více než 2500 let a patří k nejstarším trvalým vztahům mezi dvěma
národy. Co říká jejich vzájemná minulost o budoucnosti a jaká ta budoucnost může být? O tom bude hovořit
zahraničně-politický komentátor Českého rozhlasu 6 Jan Fingerland.
úterý 26.6. v 18h: Judaismus očima židovských velikánů: Moses Mendelssohn. Tento cyklus
přednášek přináší portréty deseti židovských učenců od středověku až po současnost, z nichž každý přichází
s jedinečnou vizí židovské tradice. Přednáška Davida Biernota z Ústavu židovských studií HTF UK se zaměří
na německého židovského filosofa Mosese Mendelssohna (1729-1786), klíčovou postavu židovského
osvícenství. K přednášce budou na místě k dispozici studijní materiály. Tento cyklus vznikl s laskavou
podporou NFOH.
Nedělní program pro děti a jejich rodiče
10.6. ve 14h: Lvíček Arje se chystá na cestu do Izraele
Už víte, kam se podíváte o prázdninách? Možná vás inspiruje lvíček Arje, s nímž se tentokrát podíváte do
izraelských měst Jeruzaléma a Tel Avivu, ale i na krásná místa izraelské přírody. Samozřejmě ochutnáte i
tradiční cizrnovou pastu „chumus“ a jiné pochutiny moderního Izraele.
Prohlídka: Jeruzalémská synagoga

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz
Jednotné vstupné 50 Kč
Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před
zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do VKC
povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na
www.jewishmuseum.cz.
Výstava v prostorách OVK: Sefardové ve světě. Po–čt 10–15, pá 10–12, během večerních programů a po
domluvě. Výstava je přístupná do konce června.

tel. 222 325 172, fax 222 318 856, education@jewishmuseum.cz, www.jewishmuseum.cz

středa 6.6. v 18h: Desatero a Zlaté tele. Darování Tóry jako nejvyšší okamžik v židovských, potažmo
lidských dějinách v kontrapunktu s lidskou přirozeností. Přednáška vrchního zemského a pražského rabína
Karola Efraima Sidona s překladem a výkladem relevantních textů.

