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Izrael na Vltavě 

Nenechte si ujít první ročník jedinečného festivalu 
nabitého izraelskou kulturou! 
Čekají vás dny plné izraelské hudby, divadla,  
literatury, tematických workshopů a mnoho dalšího.  
Na Střeleckém ostrově můžete vyzkoušet Izrael všemi 
smysly a na své si přijdou i děti. Přijďte ochutnat  
nejen izraelskou kuchyni, ale i hebrejštinu. Ano, Izrael 
na Vltavě je skvělou příležitostí také pro ty, kdo se 
obávají rovnýma nohama skočit do studia hebrejského 
jazyka. Přijďte si popovídat o studiu v Izraeli, nových 
překladech izraelských autorů a dozvědět se,  
co chystá nadcházející ročník Kolnoa. A nezapomeňte navštívit také stánek ULPANU!  

ulpan 

Letní kurzy hebrejštiny 

Blíží se léto a to je skvělý čas 
začít se studiem hebrejštiny! 
Připravili jsme pro vás bohatou 
nabídku kurzů od začátečníků 
až po velmi pokročilé.  
Můžete vybírat z prezenčních 
kurzů, online či intenzivních,  
a to v mnoha časových variantách.  
Pokročilejší kurzy, zaměřené na konverzaci, spojuje letos 
téma Jeruzalém. 
  
Bližší informace, konkrétní termíny a přihlášky brzy na na-
šem webu: www.ulpan.cz 

Těšíme se na vás! 

Festival bude probíhat ve dnech 14. - 15. května 
na Střeleckém ostrově. 
 
Výběr z programu: 
 
Sobota 12:00 a 17:00 - Workshop Ochutnejte 
hebrejštinu 
Se základy hebrejštiny vás seznámí lektoři z jazykové 
školy Ulpan.  
 
Sobota 13:00 - Diskusní fórum JCC „Izraelci v 
České republice“ 
Diskuse s Izraelci žijícími v Praze o tom, co je sem 
přivedlo a jak se jim tu žije. Výběr se zaměří na  
osoby aktivní v kultuře nebo společenských vědách. 
 
Neděle 11:00 - Workshop Sebevědomá obrana 
Přijďte se seznámit a vyzkoušet si 5 principů ESD 
(Empowerment Self Defense). Ukázkový workshop 
povede Linda Štucbartová, 1. certifikovaná lektorka 
ESD v ČR.  
 
Sobota 16:00 a neděle 12:00 - Seznámení s 
izraelskou literaturou 
V rámci festivalu vám představíme zajímavou  
izraelskou literární tvorbu. V sobotu se můžete těšit 
na Lenku Bukovskou (překladatelku A. Oze, D. 
Grossmana nebo J. Sarida, ale také divadelních her a 
filmových titulků) a její četbu z nové knihy Davida 
Grossmana. V neděli nás čeká beseda s Magdalenu 
Křížovou-Jehličkovou, překladatelku autorů jako 
jsou A. Gavron, E. Keret nebo A. B. Jehošua.  
Součástí bude i ukázka četby z jejího překladu Etgar 
Keret: Tak už leť!   
 

Kompletní program na www.izraelnavltave.cz 

rozhlas 

Sedmé nebe  

Hodinový pořad Českého rozhlasu Sedmé nebe s Petrem 
Dorůžkou vás seznámí s účinkujícími festivalu Izrael na 
Vltavě. Zazní i hudba umělců, kteří se chystají do Česka v 
následujících měsících, včetně kontrabasisty Avishaie  
Cohena.  
Izraelská kultura čerpá z evropských, asijských i afrických 
zdrojů, propojuje taneční energii s hlubokou spiritualitou.  
Celý pořad k poslechu na webu ČRo Vltava:  

https://vltava.rozhlas.cz/sedme-nebe-s-petrem-doruzkou-
izrael-na-vltave-a-dalsi-8738878#player=on 
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