RESUME, VII. ročník, 5768/2007-8

Vzdělávání
„Židovský rok“ – volný seriál textů, věnovaných židovským
svátkům; rabín Daniel Mayer (8 dílů), „Svátek sukot a jeho
sociální aspekt“, 1/2, „Desátý tevet a jeho odkaz pro nás“,
4/2, „Úvaha k svátku Tu bi-švat“, 5/2, „Svátek Purim,
historie a jeho poselství“, 6/2, „Pesach se špetkou humoru,
která není na škodu“, 7/2, „Poselství Rut a rabi Akiby
k šavuot“, 9/2, „K zamyšlení mezi dvěma posty“, 10-11/2,
„Úvaha k měsíci elul“, 12/2
„Proroci a současnost“ – progresivní židovství a etika, rabín
Tomáš Kučera, 1/6
„Civilizovaná dieta“ – rozhovor s rabínem Simeonem
Maislinem na téma kašrut, Aron Hirt-Manheimer, 1/10
„Náš otec Abraham“ – rabín Daniel Mayer, 2/2
„Sukot u Samaritánů na hoře Gerizim“ - rabín Daniel Mayer,
3/2
„Judaismus a výzkum kmenových buněk“ – rabín Tomáš
Kučera, 5/6
„Židovství a racionalita“ – rabín Tomáš Kučera, 7/4
„Konflikt dvou pravd aneb progresivní židovství v talmudu“
– rabín Tomáš Kučera, 10-11/4
„Časy se mění, modlitební knihy s nimi“ – historie
modlitebních knih amerického reformního hnutí, Elliot L.
Stevens, 10-11/12
„Sidur pro 21. století“ – rozhovor s rabínem Lawrencem
Hoffmanem o novém americkém progresivním siduru
Mishkan T´filah, Aron Hirt- Manheimer, 10-11/16
„Kdo se bojí talmudu?“ – Věra Tydlitátová, 12/5
Série textů z edice Rabínské konference liberálního judaismu
(5 dílů): „Židovské manželství“, 2/10, „Postavení žen“, 3/12,
„Sionismus a Izrael“, 4/10, „Stárnutí“, 5/10, „Deklarace
základních principů liberálního judaismu“, 6/6
„Rodinná stránka“ – seriál textů věnovaných přípravě a
oslavě svátků a významných životních událostí v rodinách
(příběhy, recepty, zajímavosti, výtvarné nápady, aktivity),
připravují Hana Mayerová a Kateřina Weberová; Sukot, 1/8,
Šabat, 2/8, Chanuka, 3/8, 10. tevet, 4/8, Tu bi-švat, 5/8,
Purim, 6/8, Pesach, 7/8, Od narození a ještě před ním, 8/8,
Obřízka, 9/8, Od britu k micvě, 10-11/8, Hledání partnera,
12/8
„Praktický průvodce židovským rokem“ – série textů
k židovským svátkům (přípravy, požehnání, typické pokrmy,
zvyky), připravuje Kateřina Weberová; Tu bi-švat, 5/20,
Purim, 6/20, Před Pesachem, během něj a po něm, 7/20,
Přivítání šabatu, 8/20, Havdala – rozloučení se šabatem,
9/20, Bracha, brachot – požehnání, 10-11/40, Roš ha-šana,
Jom kipur – Vysoké svátky, 12/20
Historie, výročí
„Sto let děčínské synagogy“ – Tomáš Kraus, 1/20
„Milosti, vítejte opět v Praze“ – k osobnosti Albrechta
z Valdštejna u příležitosti pražské výstavy, Milan Kalina,

"ברונדיבאר בטריטוריה אמריקאית" – הצגת אופרת הילדים של האנס
4/3 , מילאן קאלינה,קראסה במעון היצוגי של השגריר האמריקאי
 מילאן," – תערוכת הצלם הדני1975-1970  ארה"ב:"יעקוב הולדט
5/3 ,קאלינה
17/4 – " ציורים וגרפיקה, בדריך פייגל – תמונות:"תערוכה
"שורשים אשר לא התייבשו" – תערוכה ראשונה בפראג של היוצרת
12/5 , מילאן קאלינה,הישראלית חנה אליזה עומר
 שנים להולדת100 הדמויות המומסות" – תערוכה לרגל:"הלה גוטובה
14/6 ,הציירת
 מילאן," – סקירת ספר1794-1792 "אוכלוסיה יהודית בצ'כיה בשנים
15/6 ,קאלינה
 מרגו פראן בפראג" – תערוכת:"פואמה ותמונה – תמונה ופואמה
12/7, יז'ינה שדינובה,יוצרת ישראלית ומשוררת
"טיול ספרותי או היכן מולדתי?" הפנינג של אאוגן בריקס לכבוד
14/9 , שנים לרפובליקה הצ'כוסלובקית90 חגיגות
 ארנו,תגלית העונה – מיכל פינגשטן" – תערוכת המוזיאון היהודי
30/11-10 ,פאז'יק
" – תערוכת המוזיאון..."התנשקו עד לכיבוש – והגיעו הטנקים
, מילאן קאלינה,הלאומי לרגל ציון הכיבוש אשר התרחש באוגוסט
6/12
שונות
הייד פארק – סדרת טקסטים חופשיים ודיון בנושאים עכשויים
, אחאב היידלר,"וממשיים בנושאים אקטואליים ומנוגדים; "שך נאכט
 "ואצלב קלאוס לא,20/3 , פאבל בובק," "כפור יוצא מהארמון,20/2
20/4 , יאן שווינאר,"דובר אמת
-10 ,"טיולי חופשה באתרים יהודים בצ'כיה" – בלנקה רוזקושנה
18/11
28/11-10 ,"הילל הסובלני" – דוגמה מסיפרו של לאו פבלאט

3/10
„Tragédie soluňských Židů“ (2 části) – o soluňské židovské
komunitě od jejích počátků až po současnost, Jiří Strnad,
6/12, 7/10
„Rakousko se rozhodlo rehabilitovat Leopolda Hilsnera“ –
Richard Seeman, 8/10
„Legenda o Jozefovi, ochránci Židů“ – Jozef Tiso a židovská
otázka, Anton Rašla, 12/6
Rozhovory
„Malé intermezzo s velkou ženou“ – rozhovor s izraelskou
spisovatelkou Ruth Bondy, Milan Kalina, 2/4
„Malé zastavení s rabínem Mayerem a rebecin Hanou“ –
rozhovor s Danielem a Hanou Mayerovými, Kateřina
Weberová, Milan Kalina, 4/4
„Oliver Malina Morgenstern – časosběrný rozhovor s ranní
hvězdou“ – rozhovor s filmovým dokumentaristou, Milan
Kalina, 10-11/6
Reportáže
„XIII. letní sportovní dny Hakoach v Děčíně“ – reportáž ze
sportovních her, Petr Vellemín, 1/14
„Co dokázala kladenská Tóra“ – návštěva delegace
z americké kongregace Beth El ve Fairfieldu v kladenské
synagoze, využívané Církví československou husitskou, 5/15
„Reformní šabaton v Liberci – Kaleidoskop přátelství“ –
Milan Kalina, 12/10
Osobnosti
„Cena Abrahama Geigera pro jordánského prince“ – portrét
Hassana bin Talala, 4/11
„Vinohradská Sapfó – Eva Frantinová mezi Prahou a
Jeruzalémem“ – portrét hudebnice a spisovatelky, Milan
Kalina, 4/12
„Edita Zochovická“ – nekrolog, Pavel Chabr, 5/14
„Ruth Fayon obdržela Řád čestné legie“ – portrét karlovarské
rodačky, Milan Kalina, 8/12
„Odešla velká dáma čs. exilu“ – za Ivankou Tigridovou, 1011/15
„David Friedmann a jeho odkaz“ – portrét malíře a kreslíře,
Kateřina Weberová, 10-11/24
„Za Vladimírem Sadkem“ – nekrolog, vzpomínka na
předního českého hebraistu, Michal Foršt, 10-11/27
„Smrt patriarchy“ – nekrolog, vzpomínka na Zdeňka
Urbánka, novináře, spisovatele a překladatele, Jiří Dienstbier,
10-11/29
„Americký astronaut navštívil Prahu“ – portrét Eugena
Cernana, Milana Kalina, 10-11/31
Ze světa
„Co se nedá za pár minut stihnout“ – úvaha o mezinárodním
terorismu a zahraniční politice USA, Ota Ulč, 1/12
„Diplomaté: jejich výběr, um a imunita“ (2 části)– fejeton,
Ota Ulč, 2/6, 3/6
„Nezřídka neveselé konce předáků“ – fejeton, Ota Ulč, 4/6
„Svět: Mistři moci mistry pera“ – fejeton o politicích a jejich
knihách, Ota Ulč, 5/4
„USA: dvě nedecentní knihy“ – o knihách Jimmyho Cartera
a Dineshe D´Souzy, Ota Ulč, 7/6
„Když předák musí z kola ven“ – fejeton, Ota Ulč, 8/4
„Různé lesky diamantů“ (3 části) – historie a současnost
těžby a obchodu s diamanty, Ota Ulč, 9/10, 10-11/10, 12/4

ישראל
,"שישים שנה לישראל – שישים שנות תקווה" – הרב דניאלל מאייר
2/8
 חלקים( – נקודת מבט של רב2) ""הרהורים על השירות בצה"ל
6/9 ,6/8 , הרב ריך קירשן,רפורמי וחייל לא חרדי
4/9 , אלכסנדר טומסקי- " שמוביל להתנגדות,"ישראל – סימן
,"שישים שנים למדינת ישראל – חגיגות עם גאווה" – יוהנס גרלוף
5/9
- " סוגה ספרותית:"פנאטיות מוסתרת בספרים בשלושה אופנים שונים
37/11-10 ,קטרינה וובר
 שואה, אנטישמיות, גזענות,מיעוט לאומי
 קארל, נאו נאצים ומה שנקרא ליל הבדולח" – ניתוח,"עריית פראג
12/2 ,הביז'דיאלה
," – מילאן קאלינה..."הבסת מצעד הנאו נאצים לא מסיימת את הבעיה
7/3
,"שואה לא רק היסטוריה" – דווח מועידה בין לאומית בסלובקיה
14/3 ,סילביה זינגר
, קטרינה וובר, סקירת ספר- " שואה – שרשרת הרשע:"רומן צילק
17/7
, אשר לא מפסיק לכאוב" – הצגת ספר חדש,"ילדים מוחבאים – פצע
12/9 , מילאן קאלינה, בהוצא ארגון ילד מוחבא,"?"שאלו למה
35/11-10 ,""נחשפה מצבת זיכרון לקורבנות השואה בקוטנה הורה
"אסור ששום קורבן יישכח" – אתר זכרון לחיילים האמריקאיים
35/11-10 , קוסטוריק. ק,שנפלו בזהוז' ליד יאבורנה בשומבה
36/11-10 ,"קשת ונאו נאצים" – מילאן קאלינה
מהקהילות
4/6 ,"2007 "דווח מפעילות בית שמחה לשנת
15/7 ,"חיים מחודשים לתורה מאוסטרבה" – מיכל סלומונוביץ
15/9 ,"בית כנסת ביצ'ין נפתח לקהל" – יאן קינדרמן
12/12 ,"בית שמחה הוציא לאור סידור חדש" – מילאן קאלינה
נוער וילדים
, אוטה אולץ,"אירופאי באוניברסיטה האמריקאית" – מאמר קצר
10/6
"בר מצווה – הוכחה לתחייתה של מורשת" – מבר המצווה של
5/7 ,פרנטישק ניימץ וווייטה אדם
"דף משפחתי" – סדרת טקסטים המוקדשים להכנה לחגיגת חגים
ומועדים יהודיים חשובים במשפחות )כולל סיפורים ורעיונות יצירתיים
, י' בטבת,8/3 , חנוכה,8/2 , שבת8/1 , קטרינה וובר; סוכות,(לילדים
,8/8 , מהלידה ולפניה,8/7 , פסח,8/6 , פורים,8/5 , ט"ו בשבט,8/4
, חיפוש אחר בן זוג,8/11-10 , מהברית למצווה,8/9 ,ברית מילה
8/12
תרבות
 טיפים לספרים; מילאן,"ספרות לא רק עם מגן דויד" – טור קבוע
,18/9 ,18/8 ,18/7 ,18/6 ,18/5 ,18/4 ,18/3 ,18/2 ,18/1 ,קאלינה
18/12 ,38/11-10
 מילאן, המשפט" – סקירת הצגה בתאטרון קומדיה:"פרנץ קפקא
4/1 ,קאלינה
"מורגנסטרן מציג בליבן" – תערוכת צילומים של אוליוורה מאלינה
13/1 , מילאן קאלינה,מורגנשטרן מישראל
11/2 , מילאן קאלינה,"הרכבת האחרונה" – סקירת סרט

Izrael
„Šedesát let Izraele – šedesát let naděje“ – rabín Daniel
Mayer, 8/2
„Úvahy o službě v izraelské armádě“ (2 části) – vyznání
reformního rabína a neortodoxního vojáka, rabín Rich
Kirschen, 8/6, 9/6
„Izrael – znamení, jemuž budou odporovat“ – Alexander
Tomský, 9/4
„Šedesát let Státu Izrael – hrdé oslavy“ – Johannes Gerloff,
9/5
„Fanatismus s knižních kulisách třikrát jinak: knižní tipy“ –
Kateřina Weberová, 10-11/37
?árodnostní menšiny, rasismus, antisemitismus,
holocaust
„Pražský magistrát, neonacisté a tzv. Křišťálová noc“ –
analýza, Karel Hvížďala, 2/12
„Zmařeným pochodem neonacistů problém nekončí…“ –
Milan Kalina, 3/7
„Holocaustr nejen historie“ – zpráva z mezinárodní
konference na Slovensku, Silvia Singerová, 3/14
„Roman Cílek: Holocaust – zřetězení zla“ – recenze knihy,
Kateřina Weberová, 7/17
„Ukrývané děti – rána, která nepřestane bolet“ – uvedení
nové knihy „Ptaly se: Proč?“, vydané organizací Hidden
Child, Milan Kalina, 9/12
„Památník obětem šoa odhalen v Kutné Hoře“, 10-11/35
„Žádná oběť nesmí být zapomenuta“ – památník padlým
americkým vojákům ve Zhůří u Javorné na Šumavě, K.
Kosturik, 10-11/35
„Duhová vlna a neonacisté“ – Milan Kalina, 10-11/36
Z obcí
„Zpráva o činnosti Bejt Simcha za rok 2007“, 6/4
„Druhý život ostravské Tóry“ – Michal Salomonovič, 7/15
„Synagoga v Jičíně se otevírá veřejnosti“ – Jan Kindermann,
9/15
„Bejt Simcha vydala nový sidur“ – Milan Kalina, 12/12
Mládež a děti
„Evropan na americké univerzitě“ – fejeton, Ota Ulč, 6/10
„Bar micva – důkaz znovuzrození“ – k bar micva Františka
Němce a Vojtěcha Adama, 7/5
„Rodinná stránka“ – seriál textů věnovaných přípravě a
oslavě svátků a významných životních událostí v rodinách
(včetně příběhů a výtvarných nápadů pro děti), Kateřina
Weberová; Sukot, 1/8, Šabat, 2/8, Chanuka, 3/8, 10. tevet,
4/8, Tu bi-švat, 5/8, Purim, 6/8, Pesach, 7/8, Od narození a
ještě před ním, 8/8, Obřízka, 9/8, Od britu k micvě, 10-11/8,
Hledání partnera, 12/8
Kultura
„Literatura nejen s Davidovou hvězdou“ – pravidelná
rubrika, tipy na knihy; Milan Kalina, 1/18, 2/18, 3/18, 4/18,
5/18, 6/18, 7/18, 8/18, 9/18, 10-11/38, 12/18
„Franz Kafka: Proces“ – recenze představení v Divadle
komedie, Milan Kalina, 1/4
„Morgenstern vystavuje v Libni“ – výstava fotografií Olivera
Maliny Morgensterna z Izraele, Milan Kalina, 1/13
„Poslední vlak“ – recenze filmu, Milan Kalina, 2/11
„Brundibár na americké půdě“ – uvedení dětské opery Hanse

10/8 ,ריכארד זמן
, ההגנה על היהודים" – יוסף טיסו ושאלה היהודית,"אגדה על יוסף
6/12 ,אנטונין ראשלה
ראיונות
"הפוגה קלה עם אישה גדולה" – ראיון עם הסופרת הישראלית רות
4/2 , מילאן קאלינה,בונדי
"הפסקה קצרה עם הרב מאייר והרבנית חנה" – ראיון עם דניאל וחנה
4/4 , מילאן קאלינה, קטרינה וובר,מאייר
"אוליבר מאלינה מורגגנשטרן – ראיון מסכם עם כוכב צעיר" – ראיון
6/11-10 , מילאן קאלינה,עם יוצר סרטים דוקומנטרים
כתבות
"שמונת ימי ספורט מטעם ארגון הכח בדייצ'ין" – דווח ממשחקי
14/1 , פטר וולמין,הספורט
"מה הוכיחה התורה מקלדנו" – ביקור משלחת מהקונגרס האמריקאי
 אשר השתמשו בו ע"י,בית אל מפיירפילד בבית הכנסת בקלדנו
15/5 ,הכנסייה ההוסיטית הצ'כוסלובקית
10/12,"רפורמת השבתון בליברץ – פסיפס חברתי" – מילאן קאלינה
אישים
11/4 ,"פרס אברהם גייגר לנסיך הירדני" – דיוקן חאסן בין טאלאלה
"ספפו מרובע וינוהראדי – אווה פרנטין בין פראג לירושלים" – דיוקן
12/4 , מילאן קאלינה,מוסיקאית וסופרת
14/5 , פאבל חאבר, הספד- ""אדיטה זוכוביצקה
 דיוקן מלכות- ""רות פאיון אשר קיבלה אות הוקרה של הליגיון
12/8 , מילאן קאלינה,רודצ'קה
"נפטרה גברת דגולה של הגלות הצ'כוסלובקית" – בעקבות איוונה
15/11-10 ,טיגריד
-10 , קטרינה וובר,"דויד פרידמן ומורשתו" – דיוקן צייר וציירים
24/11
 העלאת זכרונות לבלשן הצ'כי,"בעקבות ולדימיר סאדק" – הספד
, מיכל פורשט,המוביל בבלשנות עברית
27/11-10
, העלאת זכרונות לזדנייק אורבנק,"מותו של פאטריארך" – הספד
, יז'י דינסטביר, סופר ומתורגמן,עיתונאי
29/11-10
 מילאן,"אסטרונאוט אמריקאי ביקר בפראג" – דיוקן אואגן צרנן
31/11-10 ,קאלינה
מהעולם
"מה שלא ניתן להספיק בכמה דקות" – דאגה בנושא הטרור הבין
12/1, אוטה אולץ,לאומי ומשטרת חו"ל של ארה"ב
 אוטה, חלקים( – מאמר קצר2) " ידע וחסינות, בחירתם:"דיפלומטים
6/3 ,6/2 אולץ
, אוטה אולץ,"לעיתים קרובות סוף לא שמח למנהיגים" – מאמר קצר
6/4
 אנשי שררה האוחזים בעט" – מאמר קצר על פוליטיקאים:"עולם
4/5 , אוטה אולץ,וספריהם
 שני ספרים לא מכובדים" – על ספריהם של ג'ים קארטר:"ארה"ב
6/7 , אוטה אולץ,סווזה-ודינש דא
4/8 , אוטה אולץ,"כאשר מנהיג חייב לפרוש" – מאמר קצר
 כרייתם בתקופה, חלקים( – היסטוריה3) ""גוונים שונים של יהלומים
4/12 ,10/11-10 ,10/9 , אוטה אולץ,הנוכחית ומסחר ביהלומים

תמצית שנתון מס' ,7התשס"ח 2007-2008

חינוך
"שנה יהודית" – סדרת טקסטים חופשיים המוקדשים לחגים יהודיים:
הרב דניאל מאייר ) 8פרקים(" :חג סוכות וההיבט החברתי שלו",2/1 ,
"י' בטבת ומורשתו"" ,2/4 ,הרהורים אודות חג ט"ו בשבט"" ,2/5 ,חג
פורים ,ההיסטוריה והמסר שלו"" ,2/6 ,פסח עם טיפת הומור שלא
מזיק"" 2/7 ,המסר של רות ורבי עקיבא לחג שבועות",2/9 ,
"להרהורים בין שני מועדי צום"" ,2/11-10 ,הרהורים על חודש
אלול"2/12 ,
"נביאים והתקופה הנוכחית" – יהדות מתקדמת ומוסר ,הרב תומאש
קוצ'רה6/1 ,
"דיאטה תרבותית" – ראיון עם הרב סימאון מייסלין בנושא כשרות,
אהרון הירטמנהיימר10/1 ,
"אברהם אבינו" – הרב דניאל מאייר2/2 ,
"סוכות אצל השומרונים בהר גריזים"  -הרב דניאל מאייר2/3 ,
"יהדות וחקר תאי הגזע" – הרב תומאש קוצ'רה6/5 ,
"יהדות והגיון" – הרב קוצ'רה4/7 ,
"עימות בין שתי אמיתות או יהדות מתקדמת בתלמוד" – הרב תומאש
קוצ'רה4/11-10 ,
"הזמנים משתנים ,ספרי תפילה אתנו" – הסטורית ספרי תפילה של
התנועה הרפורמית האמריקאית ,אליוט ל .סטיוונס12/11-10 ,
"סידור למאה ה – "21-ראיון עם הרב לורנס הופמן על הסידור
האמריקאי המתקדם משכן תפילה ,אהרון הירט – מנהיימר16/11-10 ,
"מי מפחד מהתלמוד?" – ויירה טידליטטובה5/12 ,
סדרת טקסטים ממהדורת ועידת הרבנים היהודים הליברלים )5
פרקים(" :נישואים יהודיים"" ,10/2 ,מעמד הנשים"" ,12/3 ,ציונות
וישראל"" ,10/4 ,הזדקנות"" ,10/5 ,הכרזת עקרונות היהדות
הליברלית"6/6 ,
"דף משפחתי" – קובץ טקסטים המוקדשים להכנה ולציון חגים
ואירועים יהודים חשובים במשפחות )סיפורים ,מרשמים ,מאורעות,
רעיונות יצירתיים ופעילויות( ,מכינות חנה מאייר וקטרינה וובר;
סוכות ,8/1 ,שבת ,8/2 ,חנוכה ,8/3 ,י' בטבת ,8/4 ,ט"ו בשבט,8/5 ,
פורים ,8/6 ,פסח ,8/7 ,מהלידה ולפניה ,8/8 ,ברית מילה ,8/8 ,מברית
המילה למצווה ,8/11-10 ,חיפוש אחר בן זוג8/12 ,
"מדריך מעשי לשנה היהודית" – סדרת טקסטים לחגים היהודיים
)הכנות ,ברכות ,מאכלים אופיינים ,מנהגים( ,מכינה קטרינה וובר; ט"ו
בשבט ,20/5 ,פורים ,20/6 ,לפני פסח ,במהלכו ואחריו ,20/7 ,קבלת
שבת ,20/8 ,הבדלה – פרידה מהשבת ,20/9 ,ברכה – ברכות-10 ,
 ,40/11ראש השנה ,יום כיפור – הימים הנוראים20/12 ,
היסטוריה ,יובל
"מאה שנה לבית הכנסת בדייצ'ין" – תומאש קראוס20/1 ,
"הוד מעלתך ,ברוך בואך לפראג" – אודות אלברכט מוואלדשטיין
לרגל תערוכה בפראג ,מילאן קאלינה10/3 ,
"טרגדיית היהודים הסלוניקאים" ) 2פרקים(  -על הקהילה
הסלוניקאית היהודית מראשיתה ועד ימינו ,יז'י סטרנד10/7 ,12/6 ,
"אוסטריה החליטה לזכות במשפט חוזר את לאופולד הילסנר" –

Krásy v rezidenci velvyslance USA, Milan Kalina, 3/4
„Jakub Holdt: USA 1970-1975“ – výstava dánského
fotografa, Milan Kalina, 3/5
„Výstava: Bedřich Feigl – Obrazy, kresby, grafika“ – 4/17
„Kořeny, které neuschly“ – první pražská výstava izraelské
výtvarnice Hany Alizy Omer, Milan Kalina, 5/12
„Hella Guthová: Rozpuštěné postavy“ – výstava u příležitosti
100. výročí narození malířky, 6/14
– “„Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792-1794
recenze knihy, Milan Kalina, 6/15
– “„Báseň a obraz – obraz a báseň: Margo Paran v Praze
výstava izraelské výtvarnice a básnířky, Jiřina Šedinová,
7/12
„Literární výlet aneb Kde domov můj?“ – happening Eugena
Brikcia k 90. výročí čsl. Republiky, 9/14
„Objev sezóny – Michel Fingesten“ – výstava Židovského
muzea, Arno Pařík, 10-11/30
„Prolíbali se k okupaci - a přijely tanky…“ – výstava
Národního muzea k výročí srpnové okupace, Milan Kalina,
12/16
Jiné
Hyde Park – volný seriál textů a diskuse k aktuálním či
kontrovezním tématům; „Šach Nacht“, Achab Haidler, 2/20,
„Mráz přichází z Hradu“, Pavel Bobek, 3/20, „Václav Klaus
nemluví pravdu“, Jan Švejnar, 4/20
– “„Prázdninové výlety po židovských památkách Čech
Blanka Rozkošná, 10-11/18
„Trpělivý Hilel“ – ukázka z knihy Osm světel Leo Pavláta,
10-11/28

