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Hebrejština pro úplné začátečníky

Jidiš pro začátečníky

Minikurz hebrejštiny pro úplné začátečníky

Jidiš – nový minikurz pro začátečníky

Otevíráme pro vás nový kurz moderní
hebrejštiny (ivritu) pro úplné začátečníky
(kód Alef mini 3a). Kurz bude probíhat od
16. února do 12. dubna 2016 každé úterý
v čase 18.15-20.15. Naučíte se hebrejskou
abecedu, základy čtení a psaní, pár základních
společenských obratů a několik
frekventovaných sloves v přítomném čase.

Od února 2016 vypisujeme další
minikurz jidiš pro úplné
začátečníky (kód jidiš mini 2a).
Kurz bude probíhat od 11. února
do 14. dubna 2016 každý čtvrtek
v čase 18.00-20.00
v Českoslovanské akademii
obchodní v Resslově ulici č. 5.
Studenti se seznámí se základy
moderní spisovné jidiš, naučí se
číst jednodušší texty a vést
jednoduché rozhovory. Znalost hebrejské abecedy je výhodou, ale
nikoli podmínkou. Kurz povede český lektor.
Podrobnosti a přihlášku naleznete na webu www.ulpan.cz

Podrobnosti a přihlášku naleznete na webu
www.ulpan.cz.

Navazující kurz hebrejštiny

Kurzy hebrejštiny pro falešné začátečníky
Od druhé poloviny února vypisujeme také kurzy hebrejštiny pro
falešné začátečníky.
Dopolední kurz (kód Alef
mini 1b) začíná 23. února
a končí 19. dubna 2016
a bude probíhat v úterý
v čase 10.00–-12.00
v učebnách v Jáchymově ulici
č. 3.
Večerní kurz (kód Alef mini
2b) začíná 18. února a končí
21. dubna 2016 a bude
probíhat ve čtvrtek v čase
17.30–19.30 v učebnách
v Resslově ulici č. 5.
Oba kurzy navazují na kurzy pro úplné začátečníky (kód Alef mini 1a)
a jsou vhodné pro jeho absolventy, stejně tak jako pro tzv. falešné
začátečníky.
Podrobnosti a přihlášku naleznete na webu www.ulpan.cz.

Navazující kurz jidiš

Kurz jidiš pro falešné začátečníky
Přidejte se do kurzu jidiš pro falešné
začátečníky (kód jidiš mini 1b), který
začal 18. ledna a končí 14. března,
probíhá každé pondělí v čase 18.00–
20.00 v Českoslovanské akademii
obchodní v Resslově ulici č. 5.
Kurz je vhodný pro studenty ovládající
písmo, přítomný čas sloves a slovní
zásobu odpovídající prvním pěti
lekcím učebnice Introduction to
Yiddish Shevy Zuckerové.
Ke kurzu je možné se ještě připojit!
Stačí kliknout na sekci jidiš na
www.ulpan.cz pro více informací nebo
napsat na email ulpan@ulpan.cz

Hledáme lektory hebrejštiny
Chcete se literárně podílet na Zpravodaji Ulpanu?

Hledáme učitele moderní hebrejštiny

Zašlete nám svůj příspěvek do Zpravodaje

Do svého týmu hledáme nové posily. Požadujeme: výbornou znalost
ivritu a izraelských reálií (pobyt v Izraeli je výhodou), pedagogické
schopnosti a příjemné vystupování, tvořivost, samostatnost
a zodpovědnost, a také ochotu na sobě pracovat.
Nabízíme: tvořivé a přátelské
pracovní prostředí, dobré
finanční ohodnocení,
vybavené zázemí a profesní
růst (workshopy, individuální
metodická podpora).
Chcete rozšířit naše řady?
Napište nám na
ulpan@ulpan.cz

Milí čtenáři Zpravodaje,
rozhodli jsme se rozšířit řádky našeho Zpravodaje o vaše příspěvky.
Byli bychom rádi, kdybyste se i vy podíleli na Zpravodaji svými
články.
Uvítáme vaše fejetony, povídky,
básně v češtině, hebrejštině či jidiš.
Příspěvky můžete zasílat na adresu
ulpan@ulpan.cz
Každý měsíc uveřejníme jeden
z vašich příspěvků. Pro inspiraci se
podívejte na příspěvky vítězů naší
loňské literární soutěže.
Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

www.ulpan.cz

Děkujeme, Váš Ulpan

ulpan@ulpan.cz

ulpan.eshop-zdarma.cz

www.facebook.com/Ulpan.Praha
Elektronickou verzi se všemi odkazy najdete na www.ulpan.cz
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Výstava

Divadlo

Starobylá židovská komunita v Jemenu

Anat Gov: Happy End

1. 2.–26. 2. | Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha

2. a 25. 2., 19 h | Divadlo Rokoko, Praha

Výstava fotografií izraelského
geografického fotografa a kulturního
dokumentaristy Naftaliho Hilgera
()נפתלי הילגר, který se dlouhodobě
zaměřuje na židovské aspekty islámského
a arabského světa. Fotografie pocházejí
z let 1987–2008, během nichž sedmkrát
navštívil Jemen, aby dokumentoval život
tamější židovské komunity, jíž po desetiletí
nebylo dovoleno Jemen opustit.
Vstup volný.

Současná izraelská
tragikomedie, ve které se
lehce a s nadhledem vypráví
o velmi vážných věcech.
Anat Gov ( )ענת גובpatřila
k předním izraelským
dramatikům posledních let.
Hru Happy End začala psát
poté, co u ní lékaři zjistili
rakovinu. Rozhodla se o své
Zdroj: www.mestskadivadlaprazska.cz
chorobě hovořit naprosto
otevřeně a tato tragikomedie je toho důkazem. I když se dotýká
natolik závažných věcí, jakými jsou nemoc a smrt, nechybí jí
humor a nadhled. Tuto neotřelou komedii nastudoval režisér
Arnošt Goldflam.

www.jewishmuseum.cz
www.naftali-hilger.com
Zdroj: www.naftali-hilger.com

Dokument

www.mestskadivadlaprazska.cz

Koncert

Izrael, pestrá mozaika vjemů
3. 2., 20 h ČT2
6. 2.,16.05 ČT2

Hadar Noiberg Trio
6. 2., 19 h | KD Podmokly

Izrael se vyznačuje mnohotvárnou
krajinou. Pobřežní oblasti s úrodnou
půdou se táhnou hluboko do
vnitrozemí. Ze severu k jihu protíná zemi
jako páteř pásmo hor, jejichž vrcholky se
místy šplhají k jednomu tisíci metrů.
Nejníže položené místo na zeměkouli,
Mrtvé moře, se nachází čtyři sta metrů
Zdroj: www.ceskatelevize.cz
pod hladinou moře.
Francouzský dokument z roku 2009 uvede Česká televize.
Zdroj: http://hadarnoiberg.com

www.ceskatelevize.cz

Výstava

Návštěva papeže Františka ve Svaté zemi
Vernisáž: 12. 2., 15.30 | Dominikánský klášter v Českých Budějovicích

Koncert izraelské jazzové kapely Hadar Noiberg Trio, pořádaný
Spolkem pro obnovu synagogy v Podmoklech ve spolupráci
s pražskou agenturou P&J Music, je unikátní příležitostí
poslechnout si tvorbu jazzového uskupení, slavícího úspěchy na
mezinárodní scéně, jehož styl se pohybuje na pomezí jazzu a world
music a dovedně kombinuje západní melodiku s rytmy Blízkého
východu a severní Afriky. Výtěžek ze vstupného bude využit
na financování nezbytných rekonstrukčních prací na synagoze.
Poslechněte si ukázku.
www.facebook.com/events/811312888994934
www.hadarnoiberg.com

Divadlo

Hadar Galron: Mikve
12. 2., 19 h, Městské divadlo, Mladá Boleslav

Zdroj: http://embassies.gov.il

V křížové chodbě dominikánského kláštera v Českých Budějovicích
proběhne vernisáž výstavy Návštěva papeže Františka ve Svaté zemi
z května 2014. Krásné, někdy vážné až dojemné a někdy humorné
záběry z jeho návštěvy, které pořídilo několik vynikajících fotografů, se
po několika českých městech přesouvají do Českých Budějovic.

Mikve je židovská rituální lázeň,
v níž se věřící židovské ženy
pravidelně očišťují. Osm žen, osm
příběhů, které se v jednom dni
spletou v jeden jediný, a každá
z postav musí čelit nastalé
Zdroj: http://mdmb.cz
neodvratné situaci. Drama, které je
v současnosti nejpopulárnější izraelskou hrou, nabízí osm
vynikajících hereckých příležitostí psychologicky
mnohovrstevnatých postav.
http://mdmb.cz

www.ulpan.cz

ulpan@ulpan.cz

ulpan.eshop-zdarma.cz

www.facebook.com/Ulpan.Praha
Elektronickou verzi se všemi odkazy najdete na www.ulpan.cz
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Divadlo

Nový cirkus

Chanoch Levin: Strasti života

Compagnie EaEo: All the fun

12. 2., 19 h | Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

14. 2., 20 h | Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha
15. 2., 11 a 20 h | Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha

Manželství (a nejen) po izraelsku.
Hru jednoho z nejlepších a asi i nejznámějších
dramatiků Izraele, Chanocha Levina ()חנוך לוין
se po Národním divadle rozhodlo nastudovat
i Šaldovo divadlo v Liberci.
Životní bilance člověka, který se jedné noci
Zdroj: www.saldovo-divadlo.cz
probudí s pocitem brzkého konce. Vzbudí svou
ženu, aby jí oznámil, že ji opustí. To, co následuje, je strhující lamentace
nad pocitem promarnění života, vztahu, plná smutku, výčitek,
sarkasmu a typického levinovského humoru. Strasti života jsou
originální a skvělý text, který se dotkne každého, a kterému my,
obyvatelé střední Evropy, porozumíme více než dobře.
www.saldovo-divadlo.cz/program/detail-predstaveni/r/2878/strasti-zivota

Divadlo

Zdroj: www.palacakropolis.cz

Chanoch Levin: Strasti života

www.palacakropolis.cz/work/33298?event_id=22993&page_id=33824
www.cieeaeo.com

15. 2., 19 h | Národní divadlo, Praha

Pozoruhodný izraelský dramatik
Chanoch Levin ( )חנוך לויןpatří
k nejuznávanějším autorům izraelského
dramatu. Někteří ho přirovnávají ke Kafkovi,
Beckettovi či Havlovi. Jeho hlas je však zcela
svébytný a originální. Hra Strasti života je
nelítostným, místy až hořce filosofickým
zamyšlením nad marností veškerého lidského
počínání. Levin dosahuje s využitím
minimalistických jazykových prostředků silné
a poetické atmosféry a až hmatatelného,
fyzicky tísnivého pocitu absurdna. Přesto hra
nepostrádá humor, jakkoliv černý a drsný

Jedna dívka a čtyři muži uprostřed
diváckého kotle. All the Fun je rituál,
který se snaží najít odpověď na
existenciální otázky života pomocí
průmyslově vyráběných plastových
předmětů. Je v představení nějaké
zásadní sdělení, nebo je to celé pouze
vtip? Těžko říct, musíte se přesvědčit
sami.
Belgická Compagnie EaEo si pro
představení „All the fun“ přizvala
izraelskou žonglérskou hvězdu
Netu Oren ()נטע אורן. EaEo patří mezi
neprogresivnější žonglérská uskupení
Evropy.
Podívejte se na upoutávku.

Jazz

Omer Klein
19. 2., 19 h | Koncertní síň B. Martinů, Trutnov

Zdroj: www.narodni-divadlo.cz

www.narodni-divadlo.cz

Fascinující sólo piano koncert jedné
z největších osobností propojující
západní i východní hudbu. Jeho
hudba je vzrušující a odvážná, tančící
mezi zdánlivě neslučitelnými
hudebními světy. Omer Klein
( )עומר קלייןje označován za jednoho
z nejzajímavějších a originálních
muzikantů na mezinárodní scéně.
Poslechněte si ukázku.
http://2015.jazzinec.cz/program/omer-kleinizrael/
www.omerklein.com

Přednáška

Florence Isenberg:
At the Edge: The "what-now" of Holocaust
remembrance
22. 2., 18 h | Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha

Zdroj: www.omerklein.com

Koncert

Jael Horwitz: Dos Tierras
23. 2., 19.30 h | Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha

Se snižujícím se počtem
pamětníků je třeba promýšlet
nové strategie připomínání
holocaustu. Jakou roli zde
hrají památníky holocaustu
a jeho autentická dějiště,
zvláště pak Osvětim jako
místo s holocaustem
spojované asi nejčastěji? Jak
vlastně připomínat holocaust
Zdroj: www.narodni-divadlo.cz
do budoucna? Na tyto a jiné
otázky se ve své přednášce pokusí odpovědět izraelská historička
Florence Isenberg.
Přednáška v angličtině. Vstup volný.
www.jewishmuseum.cz

www.ulpan.cz

ulpan@ulpan.cz

Zdroj: www.nrppraha.cz

Koncert jeruzalémské zpěvačky
Jael Horwitz ()יעל הורביץ, která
spojuje kulturu Andalusie
a Středního východu. Její
„Flamenco Oriental“ s dokonalou
rovnováhou mezi středovýchodní
instrumentací a západním
písničkářským stylem vychází
z francouzských, argentinských,
alžírsko-židovských kořenů jejích
předků. Podívejte se na klip.

www.nrpraha.cz/program/680/yael-horwitz-dos-tierras-izrael
www.yael-horwitz.com

ulpan.eshop-zdarma.cz

www.facebook.com/Ulpan.Praha
Elektronickou verzi se všemi odkazy najdete na www.ulpan.cz
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Ulpan uvádí...

Divadlo

Ulpan uvádí... Izraelská moře

Gilad Evron: Odysseus na lahvích

26. 2., 19 h | Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

29. 2.,19 h | Městské divadlo Zlín

První letošní přednáška z cyklu Ulpan uvádí...
se bude věnovat izraelským mořím. Poodhalí
specifika přímořského obyvatelstva, jeho radosti
i úskalí a nahlédne do života Izraelců spjatých
s mořem. Přednášející Lior Behar se zaměří také
na praktické stránky námořnictví. Přednášku
doplní série fotografií z různých míst Izraele.
Přednášející Lior Behar působí přes 20 let jako
psycholog. Narodil se v kibucu v Izraeli, žil
mnoho let v Evropě a nyní se usadil v Praze.
Pokud nepracuje na klinice, stává se
námořníkem. Moře je jeho koníčkem i láskou.

Zdroj: www.ulpan.cz

www.ulpan.cz
www.facebook.com/Ulpan.Praha

Hořkosměšná hra o donkichotské snaze
jednoho muže šířit vzdělání v Pásmu Gazy.
Pojednává o střetu dvou odlišných přístupů
ke světu a k tomu, co je vlastně lidské. Činí
to s velkou dávkou absurdního humoru
a nadhledu. Hra, která vyvolává v Izraeli
velké vášně, bude ve Zlíně uvedena v české
premiéře. Po představení bude následovat
diskuse, které se zúčastní autor Gilad Evron
()גלעד עברון, překladatelka S. Malá a další
exkluzivní hosté, a koncert české
kapely Létající rabín.

Zdroj: Wikipedia

www.divadlozlin.cz

Příloha
V příloze únorového vydání Zpravodaje vám přiblížíme v krátkém textu izraelského spisovatele Chanocha Levina:

(1943-1999) חנוך לוין
, משורר ומחזאי מפורסם ויחד עם ניסים אלוני,חנוך לוין הוא סופר
.נחשב למחזאי הפורה ביותר בתאטרון הישראלי
 בגיל. גדל בבית מסורתי והלך לבית ספר דתי,הוא נולד בתל אביב
ההתבגרות חזר בשאלה ואחרי הצבא למד ספרות ופילוסופיה
 הוא, אף על פי שנחשב סטונדט מוכשר.באוניברסיטת תל אביב
.מעולם לא סיים את לימודיו
" "את ואני והמלחמה הבאה,לוין העלה את המחזה הראשון שלו
 מאז הוא כתב עשרות מחזות כאשר הידועים מבינהם.1967 בשנת
“ "יסורי איוב,(1970) "הם "מלכת אמבטיה
 והמחזות, חנוך כתב סאטירות וקומדיות.(1993) "( ו"הילד חולם1982)
.גיבורים-שלו ידועים בסגנון אבסורדי ובדמויות של אנטי
 בו אפשרwww.hanochlevin.com אחרי מות לוין עלה האתר
.לקרוא את כל היצירות שכתב במהלך חייו

Slovníček
spisovatel
básník
dramatik
plodný
tradiční
věřící
stát se sekulárním
nadaný, talentovaný
divadelní hra
styl
dílo, tvorba

סופר
משורר
מחזאי
פורה
מסורתי
דתי
חזר בשאלה
מוכשר
מחזה
סגנון
יצירה

Zdroj: www.hanochlevin.com
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