
Exkurze kurzu Mytologické základy naší současnosti 

Židovské muzeum, Staroměstské náměstí, Ungelt 

V letním semestru tvoří stěžejní část výuky starozákonní biblická mytologie a její odraz 

v křesťanské a židovské kultuře. Za praktickými příklady sepětí Bible s judaismem, českou 

historií i církvemi se posluchači kurzu (z Liberce i z České Lípy) vypravili ve čtvrtek 28. dubna 

2022 do Prahy.  

Naším hlavním cílem bylo Židovské muzeum. Ve vzdělávacím oddělení jsme nejprve 

absolvovali velmi zajímavou přednášku o židovských zvycích a tradicích a poté nás skvělý 

lektor provedl židovským městem. Díky jeho poutavému výkladu jsme se dozvěděli o dějinách 

jednotlivých míst i jejich specifikách opravdu mnoho zajímavého. Navštívili jsme Staronovou 

synagogu, prohlédli si radnici a památník obětem holocaustu v Pinkasově synagoze, prošli 

židovským hřbitovem, odborně komentovanou vycházku jsme zakončili v Klausové synagoze. 

Někteří jedinci pak již zvolili odpočinek, ale většina se vydala ještě do Španělské synagogy a 

k blízké Rónově soše Franze Kafky.     

Po chvíli zaslouženého odpočinku jsme se společně prošli po Staroměstském náměstí, 

popovídali si o jeho dějinách, prohlédli nejvýznamnější domy, sochy i pomníky a pak jsme 

zavítali do chrámu Panny Marie před Týnem. Zde nám laskavý správce umožnil usednout do 

lavic a díky tomu v klidu vyslechnout základní informace o historii chrámu. Prohlédli jsme si 

všechny krásné oltáře, sochy, obrazy i výjimečné náhrobky, připomněli si také několik 

významných osobností, jež se s chrámem pojily. Naše další kroky pak vedly do Ungeltu, 

malebného zákoutí se zajímavou minulostí i přítomností. Před domem U Štupartů nám nezbylo 

než se rozloučit, čas pokročil a do Liberce, Jablonce či České Lípy byla ještě dlouhá cesta. 

Domů si odvážíme unavená těla, ale také řadu nových poznatků a silných dojmů, exkurze se 

nám vydařila.    
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