
Letošní JudaFest bude opět pojat jiným způsobem. Bude se jednat o 

vícedenní akci, což umožní, že nabitý program bude rozložen do 

několika dnů s cílem nabídnou návštěvníkům co nejširší škálu 

programů a poskytnout tak prezentaci české židovské kultury. Letos 

nejen v Praze, ale i v jiných městech ČR.  Nový koncept má za cíl: 

• odlehčit návštěvníkům s výběrem programu a času, kdy se program 

koná, 

• umožnit poznat a zažít židovské organizace u nás, 

• propojit kulturní program s náboženstvím, 

• dodržet protiepidemická opatření během celého festivalu, 

• rozšířit festival do více lokalit a nesoustředit program pouze na 

jedno místo. 

 

Celý festival pořádá Česká unie židovské mládeže a je financován za 

laskavé podpory Nadačního fondu obětem holokaustu a Federace 

židovských obcí, kterým tímto děkujeme. Letošními spolupořadateli 

jsou ŽO Plzeň, Brno a Liberec. Festival volně navazuje na devět 

ročníků festivalu židovských organizací s větším důrazem na kulturu 

a vzdělávacím programem. 

 

1.9. 2021 

PLZEŇ: Tucet chasidsky / od 18.00 

 

Neobvyklý divadelní zážitek spojující vyprávění a živou hudbu. Obsah 

a děj jsou předurčené kartami, které si vytáhnou sami diváci. Kdo si 

chce vyslechnout povídku, která má zvlášť pro něj určenou moudrost a 

osobní vzkaz a že její nahodilost není náhodná - ať neváhá a přijde. 

Co karta v balíčku, to příběh. Šestatřicet karet - šestatřicet 

příběhů. Přijďte si vybrat svůj tucet. Každé představení je 

jedinečné, pokaždé poprvé, pokaždé naposled. 

Účinkují:  

Divadlo Loutek Karlovy Vary 

Hudba – Michal Feit 

Hrají – Vladimir Benderski a Michal Feit 

 

Adresa: Stará synagoga (Smetanovy sady 80/5, Plzeň) 

 

PLZEŇ:  Malý pan Talisman / od 18.00 

 

Pohádky pro děti i dospělé, které nás naplňují nadějí, že modlitby 

mohou být vyslyšeny. Malý pan Talisman pomocí kouzelného talitu létá 

prostorem i časem a pomáhá lidem všude tam, kde je zapotřebí. 

Pohádkové příběhy napsal spisovatel a rabín Karol Sidon pod 

pseudonymem Chaim Cigan. Uslyšíte je v podání herce Jaroslava Achaba 

Haidlera za hudebního doprovodu interpretů plzeňské konzervatoře. 



Hudební doprovod: 

Kateřina Trojanová – hoboj  

Václav B. Špíral – klavír 

 

Adresa: Stará synagoga (Smetanovy sady 80/5, Plzeň)  

 

PLZEŇ: Tabasker / od 20.00 

 

Představí se parádně „vostrá“ plzeňská hudební skupina Tabasker. 

Tento ansábl zahraje výraznou skočnou hudbu židovských, slovanských 

i cikánských kořenů protkanou vlastní tvorbou.  

Zn. Lidovky is not dead! 

 

Lukáš Ondruš – zpěv 

David Čertík – klarinet, zpěv 

Jan Kiml – basa 

Vojta Filipovský – harmonika a klávesy 

Peter Heider: housle 

Tomáš Lorenc: bicí, perkuse, zpěv 

Adresa: Stará synagoga (Smetanovy sady 80/5, Plzeň) 

 

PRAHA: Tady se to stalo / od 18:00  

 

Martin Šmok představí digitální vzdělávací aplikaci IWalks, s 

ukázkami obsahu procházek již pedagogům a veřejnosti přístupných 

(Hagibor, Vinohrady, Plzeň, Ostrava) i těch teprve připravovaných 

(Český Těšín, Brno, Praha).  

 

Co jsou IWalks? 

IWalks jsou souhrnným označením pro vzdělávací aktivity spojující 

návštěvu autentické lokality s úryvky svědectví pamětníků z archivu 

USC Shoah Foundation a dalšími primárními zdroji informací. IWalks 

tak obohacují soubor kontextů potřebných ke vzdělávacímu využití 

filmové vzpomínky pamětníka či pamětnice o kontext prostoru a místa. 

Cílem IWalks je získání prakticky využitelných dovedností: pochopení 

kontinuity prostoru, role jednotlivce ve společnosti, mechanismů 

nenávisti, role propagandy a skupinového vidění světa, posílení 

povědomí o nebezpečí předsudků, stereotypů a rasismu. Zároveň jde o 

jedinečný nástroj k objevování i výuce místní historie, ať už jde o 

dobu předválečnou, válečnou či poválečnou. Mnohde IWalks zachycují 

prázdnotu. Doslovnou fyzickou prázdnotu prostoru, ale i prázdnotu 

paměti. 

 

Adresa: Skautský institut, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1 

 

LIBEREC: Judaismus a jeho moudro (online) / od 17:00 

 



Přednášející: Karel Hrdlička  

Anotace: Přednáška bude věnována různorodým myšlenkovým proudům v 

judaismu napříč historií. Ukážeme si, jakými myšlenkami přispěla 

židovská tradice lidstvu a jak tyto myšlenky ovlivnily další 

náboženské a myšlenkové systémy. 

 

Pro více informací a registraci se neváhejte obrátit na: 

info@kehila-liberec.cz 

 

2.9. 2021 

PLZEŇ: Laděno v ladinu / od 16.00 

 

V hudební dílně Aidy Mujačić se naučíte píseň v jazyce ladino. Tato 

temperamentní bosenská zpěvačka zakomponovala do své hudební tvorby 

kulturní vlivy své domoviny. V jejím repertoáru nalezneme písně 

sefardských židů, ale i písně muslimské Bosny, písně srbské a 

chorvatské. Jejich prostřednictvím se snaží vysvětlit potřebu 

zachování kulturně rozmanitého prostředí, respekt k jiným 

náboženstvím, jazykům a tradicím.  

Z hudební dílny s Aidou Mujačić si každý odnese ve svém srdci něco 

důležitého. 

 

Adresa: Stará synagoga (Smetanovy sady 80/5, Plzeň) 

 

PLZEŇ: Básně, pověsti, vzpomínky… / od 18.00 

 

Osudem spisovatele a básníka Ondřeje Fibicha se stala divoká a 

poetická krajina Šumavy. Začal zde sbírat a posléze vydávat místní 

pověsti a příběhy. Přijďte si poslechnout ukázky z jeho knih Moudrý 

rabi z Rábí, Cesty k Šumavě nebo výběr z tvorby jemu blízkých 

básníků Jiřího Ortena nebo Josifa Brodského.  Během tohoto 

komponovaného večera zavzpomíná i na léta nesvobody strávené v 

„šumavském exilu“. 

Hudební doprovod: 

Kateřina Raschiková – housle  

Václav B. Špíral – klavír 

 

Adresa: Stará synagoga (Smetanovy sady 80/5, Plzeň) 

 

PLZEŇ: Hudba na Talíři / od 20.00 

 

Jak chutná hudba? Jak zní dobré jídlo? Zhudebněné recepty s 

ochutnávkou tradičních jídel představí česko-slovenské kvarteto. 

Okusíte staré, nové i autorské písně ovlivněné koloritem židovské 

kultury. 

mailto:info@kehila-liberec.cz


Vstupné doporučené 100 Kč. 

Účinkující: 

Lucia Tužinská – zpěv 

Mária Volárová – klavír 

Tamara Císařová – housle 

Ivan Kudrna – kontrabas 

 

Adresa: Stará synagoga (Smetanovy sady 80/5, Plzeň) 

 

PRAHA: Procházka židovskou Prahou. Židovská Praha jinak / od 16:00  

Nejen židovská Praha ne/známá 

 

8. ledna 1914 si do svého deníku Franz Kafka poznamenal:  

„Co mám společného s Židy? – Mám sotva co společného sám se sebou!“ 

 

O Praze lze mluvit jakožto o křižovatce. Kulturní, ale i geografické 

a národnostní. Praha přelomu 19. a 20. století tvořila svébytný 

fenomén, kterému se někdy přezdívalo jako „Dreivölkerstadt“ – město 

tří kultur: české, německé a židovské. Židé logicky tvořili most 

mezi oběma kulturami. Ovšem Praha, stejně jako každé město, se mění 

a vyvíjí. Není náhoda, že Kafka napsal svoji Proměnu právě zde. 

 

Co zůstalo a co dávno odnesl čas a žije to jen ve vyprávěních a 

vzpomínkách několika mála „staropražáků“? Pojďte s Davidem 

Altpragerem po a ve stopách zaniklého (polo)světa na Josefově, ale i 

v mlžném oparu dávno zašlého lesku Starého i Nového Města. 

 

Sraz zájemců je u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. 

 

3.9. 2021 

PRAHA: OPEN Shabbat / 19:00 - 20:00 

 

Otevřená bohoslužba v rámci festivalu české židovské kultury 

JudaFest 2021 v Libeňské synagoze na pražské Palmovce, která obvykle 

není otevřená náboženským setkáním.  

 

Proč "přivítáváme" Kabalat Shabbat? 

Pojďte se dozvědět více o Šabatu a jeho významu  

 

Šabatem nás provede Peter Györi, jež spravuje Španělskou synagogu, 

ve které vede bohoslužby. Je viceprezidentem Federace židovských 

obcí. Pracuje také v židovské otevřené komunitě Bejt Praha. Je 

skladatelem, klavíristou a kytaristou. Organizuje hudební festivaly, 

na kterých spojuje různá náboženství skrze hudbu. Nejznámější z nich 

je Světlo porozumění. 

 

Adresa: Libeňská synagoga, Ludmilina 601/4, Praha 8 



 

4.9. 2021 

PRAHA: KONCERT Světlo porozumění & HAVDALA / 19:30 - 22:00 

 

19:30 HAVDALA: společně s Českou unií židovské mládeže zakončíme 

Šabatový večer v rámci festivalu české židovské kultury JUDAFEST 

 

20:00-22:00 KONCERT: Světlo porozumění poprvé rozezní stěny Libeňské 

synagogy na pražské Palmovce. Těšit se můžete nejen na židovské 

skladby v jazzových, klasických i alternativních úpravách v podání: 

 

Veronika Savincová, zpěv 

Robert Fischmann, příčná flétna, zpěv  

Miro Jankech (AU), akordeon 

Andrej Jankech (AU), kontrabas  

Lukas Krejčí, perkuse 

Peter Györi, kytara 

 

Koncert Světlo porozumění je unikátním hudebně-duchovním projektem, 

organizovaným od roku 2005 duchovním Španělské synagogy Peterem 

Györim. 

 

Adresa: Libeňská synagoga, Ludmilina 601/4, Praha 8 

 

5.9. 2021 

BRNO: Prohlídka funkcionalistické synagogy 

Mezi 15:00 a 17:00 otevře své brány jedinečná synagoga ve 

funkcionalistickém stylu. V 15:30 nabídne návštěvníkům také 

komentovanou prohlídku. 

Adresa: Skořepka 13, Brno 

BRNO: Výstava s vernisáží 

Valentine Svihalek je americko-belgická abstraktní malířka 

židovského původu. Její práce je ovlivněna studiem filosofie, 

kultury a literatury. Skrze svou tvorbu inspiruje energetický 

přístup k životu. Výstava v prostorách Židovské obce Brno bude 

zahájena vernisáží v 18:00. 

Adresa: třída Kapitána Jaroše 3, Brno 

 

Po celou dobu festivalu v Plzni bude připraven doprovodný program 

pro děti a dále bohatá nabídka knih s židovskou tématikou. 

Více informací na FB České unie židovské mládeže nebo na: 

cuzm2011@gmail.com 

#judafest2021 

 



 


