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Program festivalu “FAJNE LÉTO po židovsku” 2020 
Pátek - 10.7.2020                                                                                      
 
14:00 - 15:30 VIP komentovaná prohlídka Krnovské synagogy.  
   Speciální prohlídka synagogy pro všechny lidské smysly. Na co se můžete    
   těšit? Vašemu zraku a sluchu jistě neunikne zpívající průvodce v obleku  
   rabína, a vaše chuťové a čichové buňky se pokochají chutnou krmí či nápoji  
   (vína a mošty) v kosher kvalitě. Vaše ruce pak budou tvůrci vašeho pokoje,  
   neboť si odnesete vlastnoručně vyrobený svitek Tóry na památku. A co  
   takhle podívat se do míst, kam se v běžném prohlídkovém okruh  
   nedostanete? 
   Krnovská synagoga, max. 15 osob, Cena: 222,-/sen. 177,-/děti 111,- Kč 

16:00 - 17:00 Zahájení festivalu FAJNE LÉTO 2020 
   Vernisáž fotografií Jindřicha Buxbauma, “Zbožní židé v Evropě”,     
   (průvodní slovo Jindřich Štreit, hudební doprovod Trio Chazor) 
    
   Výstava zachycuje svět tradičního  
   ortodoxního judaismu v současnosti  
   prostřednictvím slavení tzv. “járcajtú”  
   výročí zesnulých. Fotograf Jindřich  
   Buxbaum ve svých fotografiích  
   přibližuje svět ultra-ortodoxních Židů,  
   zejména chasidů, kteří se každoročně  
   vracejí na místa, kde jsou pohřbeni  
   významní představitelé židovské  
   učenosti a zbožnosti. Pravidelné  
   výroční modlitby u hrobů zesnulých  
   cadíků a rabínú, z nichž mají mnozí  
   zároveň i pověst divotvůrců, zajišťují  
   duchovní kontinuitu komunitám a  
   rabínským dynastiím, které události  
   20. století buď zcela zlikvidovaly,  
   anebo vyhnaly ze střední a východní Evropy do USA a Izraele. 
    Výstava je přístupná až do konce září 2020. 
   Krnovská synagoga, Vstupné dobrovolné 2



17:00 - 18:15 Zajímavé biblické hrdinky 
   Přednáška Mgr. Terezie Dubinové Ph.D. připravená speciálně pro ženy. :-)   
   Spolkový dům u synagogy, max. 30 osob, Cena: 40,- Kč 

   Mgr. Terezie Dubinová, PhD., je  
   hebraistka, kulturoložka a  
   astroterapeutka. Přednáší a vede  
   semináře na témata židovské  
   kultury, ženské spirituality a  
   spirituality nového paradigmatu.  
   Je autorkou knih "Ženy v Bibli,  
   ženy dnes", "Židé na  
   Turnovsku" (společně s Mgr.  
   Pavlem Jakubcem), "Jak učit o holokaustu" (e-kniha), "Svoboda jít s Bohem:  
   Rozhovory s Josefem Kordíkem" a "Kořeny ženské spirituality: Návrat a  
   transformace starověké moudrosti". Pracovala jako správkyně synagogy v  
   Turnově, připravovala kulturní program pro synagogu v Jičíně. Aktuálně  
   chystá k vydání novou knihu "Jak napravovat svět: Rozhovory s  
   inspirativními Izraelci".  Více  na webu www.oheladom.cz 

 
18:30 - 19:30 Trio CHAZOR 
   Koncert hudebního Tria Chazor  
   (Návrat) ve složení: Silvie  
   Hessová - housle,viola, Eliana  
   Vondráčková – flétna, Pavla  
   Vondráčková Jahodová – harfa. 
   Členky souboru se navrací nejen  
   ke svým kořenům,  ale propojují  
   hudbu nejen židovskou ale i  
   světovou. Repertoár: B. Levenberg,  
   M. Bruch, G. Klein, G. Gershwin, B. Smetana, J. Iberta, N. Paganini a další.  
   Krnovská synagoga, Cena: 130,- Kč 

Přednášku o biblických hrdinkách sponzoruje 
Kosmetické studio Martina Sedláková, Po skončení 
přednášky proběhne slosování vstupenek o poukaz 
na celkové ošetření obličeje! 

3



 
20:00 - 22:00 Přivítání Šabatu s Rabbi Tanyou Segal 
   Rabbi Tanya Segal je rabínkou progresivního  
   směru v Bejt Krakow a působí rovněž i v  
   Ostravské židovské obci.  Na večerní  
   bohoslužbu je třeba se z bezpečnostních  
   důvodů nahlásit předem. Využít k tomu  
   můžete i rezervační formulář na webových  
   stránkách Krnovské synagogy. 
   Krnovská synagoga, vstupné dobrovolné, nahlášení účasti předem! 

 
Sobota - 11.7.2020                                                                                     
 
10:00 - 12:30 Ranní Šachrit s Rabbi Tanyou Segal  
   Na ranní bohoslužbu je třeba se z bezpečnostních důvodů nahlásit předem.  
   Využít k tomu můžete i rezervační formulář na webových stránkách Krnovské  
   synagogy. 
   Krnovská synagoga, vstupné dobrovolné, nahlášení účasti předem! 

13:00 - 14:30 Synagoga jako sakrální prostor 
   Přednáška Mgr. Terezie Dubinové Ph.D.  
    Krnovská synagoga, Cena: 40,- Kč 

14:45 - 16:15 Workshop sefardských židovských písní 
   Interaktivní workshop sefardských písní s interpretkou Aidou Mujačič.  
   Cílem workshopu je mimo jiné připravit účastníky na vystoupení  
   na večerním koncert s Aidou v 18 hodin. 
   Spolkový dům u synagogy, Cena: 40,- Kč 

  

Koncert Tria Chazor sponzoruje průvodce 
Terezínem a Židovskou Prahou, Lukáš LEV. Po 
skončení koncertu proběhne slosování 
vstupenek o prohlídkové poukazy! 
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Aida Mujačič. Zpěvačka a pianistka, která přes 
klasické školení získané v  rodné Bosně prošla 
transformací svých zájmů do oblasti tradiční 
hudby rodné vlasti (kde k  písním muslimským, 
pravoslavným i katolickým představuje i 
repertoár sefardských židů zpívaných v  ladinu, 
fakticky středověké španělštině), moderní až 
postmoderní přístupy k  wordmusic (v kapele 
Korjen) a avandgardního nejen freejazzu 
(kvartet Freetime britského saxofonisty George 
Haslama, volný improvizační až bigband Strakův 
pojízdný cirkus). Jako muzikoložka se zabývá 
výzkumy Ludvíka Kuby, který mapoval mimo 
jiné i hudbu bosenského regionu. Kromě hudby 
se zabývá i experimentálním divadlem, je 
autorkou a režisérkou surrealistického 
představení Druhá kůže. Také se snaží 
propojovat různé druhy umění s  prostorem a 
místem ve kterém se hraje, s  důrazem na 
ekologická a enviromentální témata. 

16:30 - 17:15 Hudba - ruka Hospodinova 
   Zamyšlení nad textem Tóry o síle, přednostech i úskalích hudby.  
   Přednáší. Tomáš Sedlák, B.Th.  
   Krnovská synagoga, Cena: 40,- Kč 

18:00 - 19:15 Koncert sefardských židovských písní 
   Účinkující: Aida Mujačič (s účastníky odpoledního workshopu) 
    Krnovská synagoga, Cena: 130,- Kč 

Koncert Aidy Mujačič sponzoruje úniková 
hra Outlast-escape.cz z Frýdku-Místku. 
Po skončení koncertu proběhne 
slosování vstupenek o dárkové vouchery! 
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19:30 - 20:45 Izrael a Palestina, aneb co se v médiích nedovíte. 
   Přednáška Mgr. Terezie Dubinové Ph.D. o problematice soužití na  
   Středním východě.  
   Krnovská synagoga, Cena: 40,- Kč 

21:00 - 22:00 Jazzový koncert židovských skladatelů 
   Účinkující: Petra Ernyei 
   Uslyšíte skladby od autorů jako je George Gershwin, Jerome Kern, Oscar  
   Hammerstein, Richard Rodgers a další skladatelé a autoři jazzových a  
   muzikálových hitů let 1920-1950. Nechte se unášet na vlnách jemné i divoké  
   hudby, dozvíte se něco málo a autorech i o interpretech písní z let největší  
   slávy americké Broadwaye. 
   Písně, které uslyšíte: Summertime, The Man I Love,  Over The Rainbow, Can´t  
   help lovin´dat man, My Funny Valentine, Bei Mir Bist Du Shoen a také staré  
   hebrejské písně. 
   Krnovská synagoga, Cena: 130,- Kč 
 

   Petra Ernyeiová je známá jazzová  
   zpěvačka působící na české scéně  
   již více než 20 let. Vyrůstala v  
   hudebním prostředí, zpívá se  
   swingovými bigbandy, ale také s  
   menšími kapelami. Jejími  
   hudebními vzory jsou jazzové  
   zpěvačky – Ella Fitzgerald, Billie  
   Holiday, Nancy Wilson  a další úžasné ženy jazzu. Petra pravidelně účinkuje  
   na českých i zahraničních jazzových festivalech. 

K o n c e r t Pe t r y E r n y e i s p o n z o r u j e 
elektroprodejna Elektrovia z Krnova. Po 
skončení koncertu proběhne slosování 
vstupenek o kontaktní gril! 
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Neděle - 12.7.2020                                                                                     
 
10:00 - 12:00 VIP komentovaná prohlídka Krnovské synagogy.  
   Speciální prohlídka synagogy pro všechny lidské smysly. Na co se můžete    
   těšit? Vašemu zraku a sluchu jistě neunikne zpívající průvodce v obleku  
   rabína, a vaše chuťové a čichové buňky se pokochají chutnou krmí či nápoji  
   (vína a mošty) v kosher kvalitě. Vaše ruce pak budou tvůrci vašeho pokoje,  
   neboť si odnesete vlastnoručně vyrobený svitek Tóry na památku. A co  
   takhle podívat se do míst, kam se v běžném prohlídkovém okruh  
   nedostanete? 
   Krnovská synagoga, max. 15 osob, Cena: 222,-/sen. 177,-/děti 111,- Kč 

13:30 - 15:00 Kdo jsou židé? 
   Populárně naučná přednáška Jiřího Strnada. 
   Krnovská synagoga, Cena: 40,- Kč 

 
15:15 - 16:15 Slavnostní položení Stolpersteinu 
   Položení tzv. Stolpersteinů - kamenů zmizelých je  
   vždy velká událost a silný pietní akt. Ani tentokrát  
   tomu nebude jinak. Připomeneme si život člena  
   místní židovské obce Adolfa Schulhabera -  
   obchodníka s textilem. 
   Hl. náměstí 90/22, Krnov 

17:00 - 18:00 Létající rabín 
   Koncert stejnojmenného ansámblu. Zazní okouzlující melodie židovské  
   východní Evropy, jedinečné písně v jazyce jidiš i jejich soudobá přebásnění,  
   tradice a současnost – to vše se snoubí v působivé a originální muzice  
   Létajícího rabína! 
   Krnovská synagoga, Cena: 130,- Kč 

Přednášku Jiřího Strnada sponzoruje sklárna 
Jakub z Vrbna p. Pradědem. Po skončení 
koncertu proběhne slosování vstupenek o 
soupravu ze zeleného foukaného skla! 
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   Létající rabín je  
   pětičlenný ansámbl  
   hrající klezmer.  
   Východiskem jeho tvorby  
   je tradiční zvuk a  
   folkloristický přístup, cílem  
   pak současná a zároveň  
   nadčasová muzika. V jeho  
   repertoáru najdete jak  
   svatební hudbu  
   východoevropských Židů  
   taneční i poslechovou, tak staré a nové písně v jidiš i v jiných jazycích, vždy  
   se spoustou nečekaných vlivů a inspirací. Přední česká klezmerová kapela  
   sebevědomě rozvíjí židovskou hudební tradici v našich končinách 21. století. 
   Létající rabín (založen v roce 2001) má na svém kontě stovky koncertů po  
   celé České republice i řadu koncertů ve světě (Evropa, USA, Afrika). 

Vstupenky na festival  

Vstupenky na jednotlivé body festivalu je možné zakoupit předem online na webových 
stránkách Krnovské synagogy www.krnovska-synagoga.cz nebo v předprodeji na recepci 
Krnovské synagogy, nebo na místě před začátkem akce. 
Pozor! Jednotlivé body programu jsou omezeny kapacitou míst (např. VIP prohlídky, nebo 
některé přednášky). Rezervujte si své místo včas! 

Výhodnou permanentku na všechny akce festivalu je možné zakoupit POUZE zasláním 
emailu s objednávkou na: synagogakrnov@email.cz. Nebo osobní návštěvou synagogy. 
Bude Vám vystavena faktura, po jejím zaplacení Vám v systému vytvoříme rezervaci a 
vstupenku zašleme na Váš email. 

Koncert Létajícího rabína sponzoruje Jewish-
eshop.cz jediný kosher obchod českého 
internetu. Po skončení koncertu proběhne 
slosování vstupenek o dárkové poukazy! 
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Festival KOMPLET: (včetně 1 VIP prohlídky) 690,- Kč  (úspora 290,- Kč!)  
Festival Pátek: (včetně VIP prohlídky ) 290,- Kč; bez VIP 150,- Kč 
Festival Sobota: 390,- Kč 
Festival Neděle: (včetně VIP prohlídky ) 290,- Kč; bez VIP 150,- Kč 

Vzhledem k výhodným cenám permanentek zůstávají ceny stejné i v případě zaplnění 
některých akcí festivalu s nižší kapacitou prostor (např. workshop, některé přednášky mimo 
synagogu). 

Dětské a seniorské vstupné je zohledněno ve VIP prohlídkách, na ostatní akce platí děti i 
senioři stejně. 

Záštitu nad festivalem přenecháváme Všemohoucímu a doufáme v Jeho prozřetelnost. 

Děkujeme Moravskoslezskému kraji a Městu Krnov za finanční podporu 
našemu nultému festivalu “FAJNE LÉTO po židovsku 2020”, FŽO za 
možnost užívat synagogu, sponzorům za jejich dary, partnerské 
Technotrase a Regionu Opavsko za pomoc s rezervačním systémem a 
propagaci, a účinkujícím, lektorům a přednášejícím za jejich čas a úsilí, 
které věnují přípravě festivalu a konečně také vám, návštěvníkům, za vaši 
účast na festivalových aktivitách a přejeme vám, aby byl letošní Festival 
potěchou pro vaši mysl, duši i tělo!    Za Spolek u synagogy, Tomáš Sedlák. 
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