
červen

2/6/úterý v 18 h.

Coby vrchní zemský rabín přispěl Gustav Sicher významnou měrou k obnově činnosti židovských obcí v Čechách a na Moravě po osvobození z nacistické 
okupace. Navzdory tomu, že byl přesvědčeným sionistou, se v roce 1947 vrátil do Prahy a do své smrti v roce 1960 v obtížných podmínkách komunistického 
režimu sloužil své decimované komunitě. Jeho život a rozmanité aktivity líčí psychoterapeutka a spisovatelka Zuzana Peterová v knize Rabín Gustav Sicher: 
Život, dokumenty, vzpomínky (Sefer, 2014), o níž budou s autorkou diskutovat publicista Petr Brod a dokumentarista Martin Šmok, autor několika výstav 

/ Vstup  volnýo místech a údobích spojených s působením rabína Sichera. 

3/6/středa v 18 h.

Poválečné židovské obce v českých zemích získaly do vlastnictví stovky hřbitovů a bývalých synagog. Zatímco většina výzkumů zabývajících se tímto 
tématem se zaměřuje na otázku paměti a antisemitismu, Jacob Ari Labendz z berlínského Centra pro výzkum antisemitismu se pokusí ukázat klíčovou 
roli, kterou tento majetek během let komunismu hrál ve vztahu státu a Židů. Přednáška je pořádána v rámci semináře k moderním židovským dějinám, jehož 
garantem je ŽMP a Ústav soudobých dějin AV ČR. V angličtině. / Vstup volný

9/6/úterý v 18 h.

Beduíni patří mezi příslušníky arabských kočovných kmenů. Jejich čtyřmiliónová komunita, původně z Arabského poloostrova, nyní obývá Arabskou, 
Sinajskou a Negevskou poušť i některé části Magrebu. I když přijali islám, řídí se prastarými tradicemi a zvykovým právem. Prostřednictvím projekce 
autentických fotografií můžeme nahlédnout do jejich způsobu života založeného na prioritách, které jsou dnešnímu "bílému muži" zcela vzdálené.

15/6/pondělí v 18 h.   Cesta k PAMÁTNÍKU TICHA

Záměrem proměny nádraží Bubny v moderní památník je vytvořit prostor pro veřejný dialog nejen o dědictví minulosti. Co naznačuje metafora „ŠOA V NÁS“, 
přiblíží Pavel Štingl, zakladatel obecně prospěšné společnosti Památník Šoa Praha o.p.s., která projekt realizuje. Další z řady veřejných prezentací vývoje 
památníku přiblíží architektonickou studii, stávající verzi scénáře stálé expozice budoucího PAMÁTNÍKU TICHA a také aktuální výstavní plán - sezonní 
projekty, jež by se měly začít naplňovat ještě před revitalizací objektu nádraží.  / Vstup  volný

16/6/úterý v 18 h. Vila Stiassni

Přednáška předsedy Spolku přátel Vily Stiassni Zdeňka Musila věnovaná této unikátní brněnské funkcionalistické vile, která vznikala v letech 1927-1929 
podle návrhu architekta Ernsta Wiesnera. Jejím objednavatelem byl židovský průmyslník Alfred Stiassni (1883–1961), významná postava textilního 
průmyslu v předválečném Československu. Ten se v předtuše budoucího politického vývoje v únoru roku 1938 rozhodl i s rodinou emigrovat a ve vile 
se usídlili vojáci z generálního štábu československé armády. Po příchodu německých vojsk byla vila jako židovský majetek zabavena. V srpnu 1952 ji zabral 
komunistický krajský národní výbor, který z ní udělal „vládní vilu“. Od roku 2009 je ve správě Národního památkového ústavu a koncem roku 2014 byla 
zpřístupněna veřejnosti. 

23/6/úterý v 18 h. Ať žije republika Škid, aneb výchova a vzdělání v terezínském ghettu
Jak probíhala výchova a tajné vyučování na chlapeckých domovech v terezínském ghettu? Jaký význam měla ve výchově chlapců samospráva, vlastní 
časopisy nebo sportovní aktivity? Jak probíhal pedagogický experiment samosprávy na Domově 1, tzv. Republika Škid? Jaká byla role Petra Ginze a dalších 
osobností? Nejen na tyto otázky se na setkání pokusí odpovědět učitel František Tichý, autor knihy Princ se žlutou hvězdou, aneb podivuhodné putování Petra 
Ginze (Geum, 2014).

Poslední pořad ze stejnojmenného cyklu Židovského muzea v Praze, v jehož průběhu deset dvojic pamětníků holocaustu vzpomíná na léta předválečná, 
válečná i poválečná. Pozvání k červnovému setkání přijaly Jana Dubová (*1926) a Věra Štinglová (*1928). Moderuje Petr Sokol, lektor vzdělávacího projektu   
Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. / Vstup volný

2015

Prohlídka: Staronová synagoga

Výstava fotografií Jindřicha Buxbauma. Do 25.6. 2015 od po–čt 12–16, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

Výstavy v prostorách OVK: Mazal Tov! 

Naše 20. století

Nedělní program pro děti a jejich rodiče 

7/6/neděle ve 14 h. Lvíček Arje a Desatero přikázání
Už jste slyšeli o Desateru a víte, proč je tak důležité? Kdy se slaví svátek Šavuot, a jak souvisí s Desaterem? Přijďte na naši dílnu, kde se všechno dozvíte.

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 OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace 
na www.jewishmuseum.cz.

Z Prahy do Palestiny a zpět

Assets and Liabilities: 
Synagogues and Cemeteries in the Communist Czech Lands

Jan Neubauer: Beduíni - tradiční obyvatelé pouští

1/6/pondělí v18 h.

Hungerökonomien. 
Zum Umgang mit der Mangelversorgung während des II. Weltkriegs

17/6/ středa v 18 h.

Na otázku, jak lidé napříč okupovanou Evropou za druhé světové války reagovali na nedostatek zboží, a jaké modely nouzového hospodářství rozvíjeli, 
se zaměří přednáška Tatjany Tönsmeyer z Bergische Universität Wuppertal pořádaná v rámci semináře k moderním židovským dějinám, jehož garantem 

/ Vstup volnýje ŽMP a Ústav soudobých dějin AV ČR. V němčině. 


