
     
 
 
 
 
 

 
                                                                            

                                                         
                    Tisková zpráva  
 

 

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY 

PSÁNO DO KAMENŮ  

 

 
Tradiční dubnový cyklus akcí s tématikou židovství a holocaustu by se mohl jmenovat také kamenná 
paměť. A nemusí to být pouze epitafy vyryté na náhrobních stélách našich bývalých židovských 
spoluobčanů. Je to také architektura synagog a motliteben, rodinných vil, továren a v přeneseném 
slova smyslu i Kamenů zmizelých. Součástí programu bude i letos kromě položení těchto „kamenů 
vzpomínek“ také výstava, přednáška, koncert, divadlo, film i dvoudenní zájezd po veřejnost po 
stopách našich židovských příběhů. Organizačně se na projektu podílejí svitavské muzeum, středisko 
kulturních služeb a knihovna, brněnská židovská obec a pedagogové gymnázia R. Oblouková a V. 
Velešík 
 
31.3. – 3. 5./ Městské muzeum a galerie 
Výstava Löw-Beerovy vily - putovní výstava  o významných stavbách a rodinných rezidencích této 
významné židovské podnikatelské rodiny 19. a 20. století, která má přímou souvztažnost s naším 
regionem, stejně jako s funkcionalistickou vilou Tugendhat v Brně. Výstava je součástí projektu 
společně s publikací a filmem.Židovská rodina Löw Beerů patřila k nejvýznamnějším 
podnikatelským rodinám  konce 19. a počátku 20. století v mnoha oborech průmyslu, zejména pak 
v textilnictví.  Své továrny měla na mnoha místech Moravy a vedle nich vznikaly rezidenční vily, 
dodnes perly secesního stavitelství.  
 
31.3./11 a 18 hod./Ottendorferův dům 
Svitavy/ Přednášky Löw-Beerovy vily 
s autory publikace a výstavy o vilách a 
historii této židovské rodiny s projekcí 
dokumentárního filmu.  Přednášejí 
autoři stejnojmenné publikace a libreta 
výstavy Vladimír Velešík ml. a st. 
Přednášky jsou koncipovány pro školy a 
pro veřejnost. 
 
 8. 4. 2015/19:00/Ottendorferův dům 
Koncert pěveckého souboru 
AVONOTAJ, který se zabývá 
interpretací tradičních židovských písní 
v hebrejštině a jazycích jidiš a ladino. Kromě koncertů v kostelech si Avonotaj v uplynulých deseti 
letech zazpíval i na festivalu Týden židovské kultury v Holešově, na Pražském znění či na Festivalu 
vzpomínek v Lošticích. 
 



 
 
 
14. 4. /17:00//Kino Vesmír/ film IDA – koprodukční film 2013 nominovaný na Oscara o traumatu 
dějin a hledání vlastní minulosti a kořenů. Než se osmnáctiletá novicka Anna stane jeptiškou, musí 
navštívit svou jedinou žijící příbuznou Wandu, o jejíž existenci neměla dosud ani tušení. Ukazuje se, 
že teta Wanda je bývalá zapálená komunistka a soudkyně, která v 50. letech posílala na smrt kněze a 
další odpůrce režimu. Nečekané setkání nasměruje Annu na cestu za odkrytím rodinného tajemství, 
svého židovského původu. 
 
18. – 19. 4. Poznávací zájezd SLOVENSKO 
Dvoudenní poznávací zájezd pro zájemce o historii a o tématiku holocaustu z řad veřejnosti povede 
přes hrad Strečno do Liptovského Mikuláše s prohlídkou města, synagogy a přednáškou o historii 
holocaustu na Slovensku. Následující cíle jsou dvě památky UNESCO Spišský hrad a synagoga 
v Podhradí a město Levoča. 

22. 4. 2015 v 19:00 – Ottendorferův dům Koncert Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek 
Židovská hudba pro violoncello. Jiří Hošek působil jako koncertní mistr violoncella Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu. Od roku 1994 působí  jako pedagog Hudební fakulty AMU v Praze 
v oboru hra na violoncello. Je sólistou Českého rozhlasu. Dominika Hošková v současnosti studuje 
v Izraeli na Jerusalem Academy of Music  Její aktivity byly oceněny v červnu 2010 udělením 
Stříbrné medaile Senátu Parlamentu ČR za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě 
Izrael.  

23. 4. / Čt / 19:00 / Fabrika Divadelní představení Rádobydivadlo Klapý – Šolom Alejchem, 
Ladislav Valeš: VŠECHNO NENÍ KOŠÉR. Inscenace na motivy knihy spisovatele Šoloma 
Alejchema Tovje vdává dcery je příběhem chudého židovského mlékaře, který se snaží provdat své 
dcery, jež ovšem mají o ženiších vybraných otcem zcela jiné představy. Židovská povídka byla 
mnohokrát úspěšně zdramatizována a také podle ní vznikl divadelní a posléze i filmový muzikál 
Šumař na střeše. Střet světa dospívajícího mládí, které chce o svém osudu rozhodovat samo a 
letitých tradic a představ dospělých, kde nakonec obě strany musí dospět k nějakému kompromisu, 
baví i dojímá diváky na celém světě už více než půl století. 
 

 28. 4. / 16 hod. / náměstí Míru/ KAMENY ZMIZELÝCH. 
Pietní položení Kamene zmizelých před domem č. 8 na 
náměstí, v němž žil do roku 1938 Alfred Neustadtl. Jde o třetí 
místo ve Svitavách, na kterém vzpomeneme židovských 
obyvatel Svitav deportovaných do koncentračních táborů.  
Zazpívá Pěvecký sbor ZUŠ pod vedením Dany Pražákové, 
modlitbu za zemřelé přečte člen Židovské obce v Brně Boris 
Selinger. 
 
28. 4. /17:00/Kino Vesmír/ film FÉNIX – Červen 1945. 
Domů do Berlína se vrací zraněná a zjizvená Nelly, která 
přežila Osvětim, její rodina však zahynula během holokaustu.. 
Společnost jí dělá Lene, zaměstnankyně Židovské agentury a 
Nellyina kamarádka z předválečných dob. Nelly se ještě zcela 
nezotavila po operaci tváře a navzdory Leniným varováním se 
vydává hledat svého manžela, který ji odmítl opustit a dlouho 
ji chránil před nacistickým pronásledováním. Ocenění: MFF 
San Sebastián - Cena FIPRESCI, MFF Paříž - Cena diváků. 
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