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Skok do prázdného bazénu 

V nakladatelství Paseka 
nyní vychází český překlad 
knihy rozhovorů s Amosem 
Ozem nazvaná Skok do 
prázdného bazénu. S jedi-
nečným spisovatelem, kte-
rý je i českému čtenáři 
dobře znám, si povídala 
scénáristka a editorka Šira 
Chadadová, která se s 
Ozem potkala, když mu v 
roce 2014 redigovala jeho 
knihu Jidáš. Z mnoha ho-
din jejich společného poví-
dání nakonec naprosto 
neplánovaně vznikla celá 
kniha. Otázky a odpovědi jsou rozděleny do šesti tema-
tických kapitol. Chadadová s Ozem si povídali o psaní, 
lásce, životě, rodičovství a mnoha dalších tématech, až 
se nakonec rozhodli upravenou verzi svých rozhovorů 
publikovat. Kniha spatřila světlo světa v roce 2018 ještě 
před smrtí Amose Oze (prosinec 2018) a díky překladu 
Lenky Bukovské se mohou s citlivým literárním portré-
tem Amose Oze nyní seznámit i čeští čtenáři. 

Znovuotevření expozic 

Epidemiologická situace se pozvolna zlepšuje, a tak se 
pomalu a opatrně začínají otevírat i první kulturní insti-
tuce a turistické cíle. Mezi nimi nyní také po dlouhých 
měsících zatím alespoň pootevře své brány Židovské 
muzeum v Praze. Od 3. května bude pro veřejnost ote-
vřena Španělská synagoga s novou expozicí a také Sta-
rý židovský hřbitov. Pokud jste tedy unaveni ze všech 
virtuálních prohlídek a online událostí, neváhejte!  

Online události nás však budou asi ještě nějakou dobu 
provázet - přijměte tedy pozvání na některý z online 
večerních pořadů pořádaných ŽMP: 

11. 5. v 18.00 Exodus. Inverzní logika základního pří-
běhu aneb Jak je všechno ještě trochu jinak (přednáška 
doc. Petra Slámy) 

16. 5. v 10.00 Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Lvíček 
Arje slaví Den nezávislosti (Víte, kdy vzniklo Českoslo-
vensko? A Česká republika? V květnové dílně se dozvíte 
více o vzniku Státu Izrael.) 

31. 5. v 18.00 Jarcajt není roční období (pozvání na 
stejnojmennou online výstavu jarcajtových tabulek uve-
de hebraistka Lenka Uličná) 

Více informací nejen k účasti na kulturních pořadech 
najdete na www.jewishmuseum.cz 

Židovské muzeum v Praze 

výstava 

Záhadné pouto 

Projekt Záhadné pouto zpracovávající historii vztahů mezi Izraelem a 
Českou republikou stále nekončí. Slavná výstava se nyní vrací do Pra-
hy!  

Vzájemné vztahy obou národů přibližuje expozice na několika vybra-
ných událostech a málo známých fenoménech od prvních dokladů čes-
kého jazyka v hebrejských rukopisech až po znovunavázání diplomatic-
kých vztahů po sametové revoluci v roce 1990. Text výstavy je dopl-
něn poutavými ilustracemi, které zaujmou svou neotřelostí. Námět a 
texty sestavil kurátor výstavy, hebraista a diplomat Robert Řehák. 
Kresby a grafické zpracování vytvořili studenti Fakulty designu a umění 
Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. 

Až do 29. května je možné výstavu zhlédnout pod širým nebem přímo 
na pražském Náměstí Míru. 
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