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Spolupráce českých a izraelských vědců při 
hledání života ve vesmíru
12.12., 19 h | Pod Terebkou 1139/15, Praha 4

Existuje někde mimo Zemi život nebo 
alespoň stopy po existenci života v 
minulosti? A pokud ano, můžeme to 
nějak zjistit? To je základní otázka 
astrobiologie. Nalézt odpověď pomáhají 
vědcům výzkumy i na naší vlastní planetě 
– ve výjimečných přírodních prostředích 
s extrémními podmínkami (třeba v 
Antarktidě nebo v Izraelské poušti či tam, 
kde se vyrábí sůl odpařováním mořské 
vody). Někteří odborníci si všímají toho, 
jaké chemické stopy po životních 
procesech zůstávají v horninách. V rámci naší Astrobiologické skupiny 
na Přírodovědecké fakultě UK na Albertově si takových sloučenin 
všímáme a hledáme je třeba ve starých horninách či v soli. Během 
krátkého povídání bychom si mohli tuto problematiku přiblížit a 
dozvědět se, proč je zajímavé a baví nás věnovat se skalám v poušti 
nebo slaným prostředím a proč právě v Izraeli. Zjistíme, zda mají tyto 
výzkumy význam pro hledání života třeba na Marsu.

Jan Jehlička přednáší na Přírodovědecké fakultě, věnuje se organické 
geochemii a astrobiologii.  V jeho skupině testují používání zvláštních 
spektroskopických metod v laboratoři, ale i v terénu, třeba v pouštích 
nebo na vysokohorských ledovcích.

www.ulpan.cz

Hana Alisa Omer: Skok v paradigmatu
10.12. - 10. 1. | Galerie Hala C, Praha

Hana Alisa Omer (*1947) představuje na výstavě Skok v paradigmatu 
v Galerii Hala C výběr ze svých raných děl a zároveň ukázky ze své 
současné tvorby. Z jejich srovnání je patrné, že během uplynulých 
padesáti let prošla tato umělkyně dramatickým osobnostním i 
uměleckým vývojem.

"Mé dílo se mění v souvislosti 
se změnami v mém osobním 
životě. Prozřetelnost mi 
umožnila žít teď v Praze a je 
pro mě překvapující, že právě 
tady jsem se se svými 
židovskými kořeny propojila 
hlouběji nežli během 
pětačtyřiceti let života v Izraeli. 
Praha je pro mě vysněné město 
a já sním s ní - s jejími mosty a 
věžemi, s havrany, tunely, 
ostrovy a chrámy..."

https://www.galeriehalac.cz/
kalendar-akci/hana-alisa-omer/

Arik Strauss
5. 12., 19 h | Muzeum Antonína Dvořáka, Praha

Arik Strauss, narozený v Jeruzalémě, je klavíristou, skladatelem, 
aranžérem i učitelem. Hrál na pódiích v USA, Japonsku, Evropě a 
Izraeli. Strauss strávil 12 let v New Yorku, kde studoval s Jackem 
Reillym a Richiem Beirachem a vystupoval s nejlepšími hudebníky 
(například Ron McClure, Akira Tana a Shonzo Ono) v jazzových 
klubech, jako jsou Birdland, New York a Blue Note. Mezi roky 2002 a 
2016 vydal Strauss 7 alb, poslední tři - Mostly Ballads, Adieu 
Tristesse a All In All - byly vydány americkou značkou Dot Time 
Records. V roce 2010 byl Strauss pozván na šestiměsíční rezidenční 
pobyt do Cité International des Arts v Paříži. Arik Strauss v současné 
době žije v Berlíně a ve zdejších jazzových klubech, jako je Schlot 
Jazz Club a B Flat hraje se svým triem (Andrea Marcelli - bubny a 
Jonathan Robinson - kontrabas).

https://www.facebook.com/events/253002255523069/?active_tab=about
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Yemen Blues
16.12., 21 h | Futurum Music Bar, Praha

Skupina Yemen Blues hraje  muziku, která spojuje jemenskou 
tradici muslimů, křesťanů a židů, se současnými překryvy rock & 
rollu, jazzu a blues. Charismatický zpěvák Ravid Kahalani 
shromáždil kolem 
sebe hudebníky 
nejvyšší třídy a 
kapela hraje živou 
hudbu, která 
inspiruje každého 
posluchače. 

https://
www.facebook.com/
events/
295685754564119/ Zdroj: Facebook.com

koncert

Dadalon
03.12., 19 h | Jazzclub u Staré paní, Praha 

V r. 2016 Daniel Dor a Alon 
Albagli společně založili v New 
Yorku duo Dadalon. Když se její 
protagonisté dostanou na 
pódium, jejich hudba okamžitě 
rezonuje někde hluboko v duši. 
Alon Albagli, kytarista, který zní 
jako mladý Bill Frisell, a Daniel 
Dor, bubeník a klávesista 
skupiny, je schopen vložit do 
každé písně rytmickou hravost, která podporuje Alonovu hru na 
kytaru a současně ji pohání. Jejich hudba je důvěrný rozhovor 
mezi dvěma přáteli, který vás vyzývá, abyste se připojili. Je jisté, že 
o nich ještě uslyšíme.

https://www.facebook.com/events/1867466449985435/
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