Zdravím Vás všechny, naši milí příznivci, právě jsem se vrátila z centra Prahy, kde jsem doslova
šmejdila po pozůstatcích židovské historie. První březnovou neděli jsem se totiž zúčastnila, a už nyní
lituji, že po tak dlouhé době, dalších z přednášek pořádaných Agenturou JABATO, právě o Židech
v našem hlavním městě, a povídání o nich, a o tom, co pořád lze v Praze vidět, mne natolik nadchlo,
že jsem si uspořádala menší výpravu, abych všechno spatřila na vlastní oči.
Stále nevycházím z úžasu, jak skvěle boří paní PhDr. Jana Jebavá, naše přednášející, mýtus a
předsudky o tom, že přednášky bývají nudné a nezáživné, a úměrně tomu cítím jemné politování a
výčitku vůči profesorům při vzpomínce na hodiny dějepisu a jiných školních předmětů – odtud totiž
můj předsudek pochází, bohužel založen na vlastní zkušenosti. Nemůže za to ovšem předmět
samotný, ale způsob jeho předávání.
Téma z cyklu přednášek letního semestru tentokrát shrnoval název „Pražské židovské ghetto a jeho
osobnosti“, a sešli jsme se v příjemných prostorách kavárny Friends Coffee House v Palackého ulici na
Praze 1, odkud to k již zmíněným stopám židovské kultury nebylo vůbec daleko. Víte třeba, že pod
bankou ve Spálené ulici se pod zemí nachází bezpečně zakonzervován židovský hřbitov?
Takových skrytých svědectví je po Praze několik, ale jsou samozřejmě i místa dosud zdobená
židovskými stavbami (synagogami například), nebo jinými objekty, jež jsou s Židy navěky spjaty.
Já jsem se sice na procházku za poznáním vydala sama, ale Agentura JABATO pořádá kromě
podobných přednášek na rozličná témata i komentované výpravné prohlídky, při nichž se nejen
příjemně projdete částí velkoměsta, ale objevíte spoustu jindy nevnímaných a přesto zajímavých
lokalit. A budete se divit, kolem čeho třeba denně procházíte, aniž byste tušili, čí kroky vedly stejným
místem před několika stoletími, nebo co všechno se tam odehrálo.
Vážení, jestliže chcete prožít totéž okouzlení historií a poutavým výkladem o věcech, které nás
většinou nudily v dobách středoškolských studií, zabrouzdejte někdy cestou internetem na webové
stránky www.agentura-jabato.cz, kde si v sekci „Kalendář akcí“ určitě vyberete i Vy, a já dám krk za
to, že na přednášky změníte názor úplně stejně jako já. Těším se s Vámi a s paní PhDr. Janou Jebavou
brzy na shledanou!
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