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Den památky na šoa a hrdinství
27. den měsíce nisan židovského kalendáře je věnován památce obětí holocaustu. Datum bylo odvozeno od povstání ve varšavském ghettu a letos
připadne na 8. dubna. Při této příležitosti mnohé
instituce a organizace připravily vzpomínkové akce:

Zdroj foto: https://www.israelhayom.co.il/article/801309

Dlouho očekávaná třetí řada oblíbeného seriálu
Shtisel je konečně dostupná na Netflix i českým
divákům.
Natáčení a produkci tohoto seriálu zdržela probíhající pandemie - nakonec jsme se ale dočkali a osudy
fiktivní židovské ultraortodoxní rodiny Shtiselů z
jeruzalémské čtvrti Ge'ula můžeme nyní sledovat
online v devítidílném pokračování třetí série.
Pro ty, kdo se ještě se seriálem neseznámili, je
dobrou zprávou, že na Netflix zůstávají nadále také
předchozí dvě série, které rozhodně stojí za to vidět. Užijte si jedinečnou směs moderní hebrejštiny,
aškenázské výslovnosti a jidiš v citlivém dramatu
plném emocí a osobních příběhů na pozadí židovských ortodoxních reálií v současném Izraeli.

jídlo
Hummus princess
Přejídají se vám macesy a
chybí vám lahodná chuť pravého chumusu? Princeznin
chumus je vám teď blíž, než
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6. dubna v 18:30 - Online přednášku s názvem
Jom ha-šo'a – jak se rodí pietní den připravila
Stará synagoga v Plzni. Zbyněk Tarant promluví o
historii piety za oběti holokaustu v Izraeli a zrod
moderního pietního dne Jom ha-šo'a i se všemi
politickými spory. Jak vznikají nové tradice a rituály? Proč si Izraelci holokaust připomínají právě
tento den? Jaké jiné alternativy se neprosadily a
bude jednou sepsána „megilat ha-šo'a"? Pro odkaz
pište na zoom@zoplzen.cz
8. dubna ve 14:00 - Institut Terezínské iniciativy
organizuje každý rok veřejné čtení jmen obětí
holokaustu. Ani letošní rok nebude výjimkou čtení se již po druhé odehraje v online prostoru.
Zapojte se i vy! Sledujte živý stream čtení, připomeňte si oběti nacistického pronásledování v rodinném kruhu nebo můžete natočit vlastní video či
audio a sdílet jej 8. dubna na svých sociálních sítích, nebo na FB stránce www.facebook.com/
jomhasoa s označením #ctujmenanajomhasoa,
nebo poslat na e-mail jomhasoa@tereinstudies.cz.
Více informací a živý stream na FB stránkách Jom
ha-šoa.
8. dubna v 19:00 - Koncert u příležitosti dne
památky obětí šoa a hrdinství chystá Židovské
muzeum v Praze v prostorách Španělské synagogy. Vystoupí Kvarteto Martinů za doprovodu přední
české mezzosopranistky Olgy Černé. Během koncertu zazní skladby Felixe MendelssohnaBartholdyho (1809–1847), Viktora Ullmanna (1898
–1944) a Zdeňka Lukáše (1928–2007). Koncert
bude přenášen online na kanále YouTube ŽMP:
https://www.youtube.com/channel/
UCZrtwb3aubXq0new6Rz7FzQ
www.facebook.com/Ulpan.Praha

Elektronickou verzi se všemi odkazy najdete na www.ulpan.cz

