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Památky Židovského muzea
v Praze a stálé expozice

| MAISELOVA SYNAGOGA
Praha 1, Maiselova ul. 10

Stálá expozice „Židé v èeských zemích, 10. – 18. století“ nabízí návštìv-
níkùm prùøez židovskými dìjinami v Èechách a na Moravì od poèátku
židovského osídlení v 10. stol. do poèátku emancipace na konci 18. stol.
Expozice se snaží pøehlednou, srozumitelnou a poutavou formou zpro-
støedkovat pøedstavu o vnitøním životì židovských obcí v èeských zemích
i o jejich mnohostranném vztahu s okolní spoleèností.

| PINKASOVA SYNAGOGA
Praha 1, vchod ze Široké ul. 3

Unikátní Památník obìtí šoa z èeských zemí je dílem malíøù Václava
Boštíka a Jiøího Johna, kteøí nejen pøipravili jeho pùsobivý koncept, ale
77 297 jmen sami na zdi synagogy napsali.
Dìtské kresby z Terezína 1942–1944. Výbìr z kreseb, které pøedstavují
pùsobivé svìdectví o krutém osudu dìtí a jsou èasto jedinou památkou na
ty, které nepøežily.
„Cesty bez návratu. Deportace Židù z èeských zemí v letech 1939–1945“.
Venkovní expozice vìnovaná deportacím židovského obyvatelstva z území
protektorátu Èechy a Morava do ghett, koncentraèních a vyhlazovacích
táborù na okupovaných územích východní Evropy. Digitální rozšíøení
expozice je dostupné prostøednictvím informaèního kiosku uvnitø
synagogy a webového rozhraní
Tváøe obìtí šoa. Projekce fotografií obìtí šoa na štít budovy mikve
u Pinkasovy synagogy. Dennì po setmìní.

Pohled do stálé expozice v Maiselovì synagoze



| STARÝ ŽIDOVSKÝ HØBITOV
Praha 1, vstup pouze ze Široké ul. 3

Založen v první polovinì 15. století, pohøbívalo se zde do r. 1787. Dnes se tu
nachází témìø 12 000 náhrobních kamenù, poèet pochovaných však byl
vyšší. Malebné shluky náhrobkù z rùzných dob vznikly vyzdvižením starších
náhrobních kamenù do horních vrstev. Na høbitovì je pochována øada
významných osobností, z nejznámìjších rabi Jehuda Liwa ben Becalel, zvaný
rabi Löw (zemøel roku 1609), primas Židovského Mìsta Mordechaj Maisel
a renesanèní uèenec, matematik a astronom David Gans.

| KLAUSOVÁ SYNAGOGA
Praha 1, ul. U Starého høbitova 3a

Expozice „Židovské tradice a zvyky“ ukazuje, co je synagoga a jaké
významy se k ní váží. Seznamuje též s židovským kalendáøem a jednotli-
vými židovskými svátky, s každodenním životem židovské rodiny a se
zvyklostmi spojenými s narozením, obøízkou, slavností bar micva,
svatebním obøadem, rozvodem a židovskou domácností.

| OBØADNÍ SÍÒ
Praha 1, ul. U Starého høbitova 3a

Závìreèná èást expozice „Židovské tradice a zvyky“, vìnovaná tématu
nemoci a medicíny v ghettu, úmrtí, židovským høbitovùm v Èechách a na
Moravì a èinnosti pražského Pohøebního bratrstva.

| ŠPANÌLSKÁ SYNAGOGA
Praha 1, Vìzeòská ul. 1

Památka byla od 16. 12. 2020 opìt zpøístupnìna i s novou expozicí.
Ta tematicky navázala na dosavadní expozici „Židé v èeských zemích,
19.–20. století“. Nová expozice pøinesla nový styl prezentace, vèetnì
inovativního technického provedení.

| Dovolujeme si upozornit, že Staronová synagoga není souèástí muzea,
k její návštìvì je proto nutné zakoupit zvláštní vstupenku.

Interiér Španìlské synagogy



Výstavy

| GALERIE ROBERTA GUTTMANNA
U Staré školy 3, Praha 1
Otevøeno dennì kromì SO a dalších židovských svátkù v letním èase
9–18 h, v zimním èase 9–16.30 h

| Od 21. 10. | Robert Guttmann – Pražský poutník
Výstava obrazù populárního pražského naivisty z doby první republiky
pøedstavuje Guttmannovy obrazy, dobové fotografie a dokumenty
dochované ve sbírkách Židovského muzea v Praze.
V meziváleèné Praze byl Robert Guttmann znám více svým nápadným
zjevem než svými obrazy. Své obrázky a portréty kreslil po kavárnách
a barech nebo pøímo na ulici a prodával je bez smlouvání za nìkolik korun
komukoli, kdo o nì projevil zájem. Sotva kdo jim ale tehdy pøisuzoval
skuteènou umìleckou hodnotu, pozornost vzbuzovaly leda pro svou
výstøednost a nekonvenènost. Snad proto se asi jeho obrazù, kreseb
a karikatur, kterých nakreslil jistì stovky, tak málo zachovalo.
Robert Guttmann sám sebe oznaèoval za „stoupence moderny, ale
s nuancí k realismu, ano akurátnosti”. V umìní odmítal požadavek repro-
dukce a hájil své právo na vlastní tvùrèí projev. Stejnì pøirozenì hájil
i právo na vlastní názor a zpùsob života.
Po okupaci byl Guttmann zaøazen do prvního transportu, který byl z Prahy
vypraven 16. øíjna 1941 do Lodže. Život v lodžském ghettu byl pro tohoto
svìtobìžníka, který pìšky prošel køížem krážem pùl Evropy, nesnesi-
telný – po pìti mìsících v ghettu zemøel Robert Guttmann 14. bøezna
1942 hladem a vyèerpáním.

Robert Guttmann: Autoportrét na kvìtinovém
trhu, olej na lepence, 1941



Veèery v Maiselovì
synagoze

| MAISELOVA 10, PRAHA 1

| ètvrtek 30. 9. od 19 hod. | Pøíbìh èeských svitkù Tóry: Beseda
s Jeffreym Ohrensteinem | Tématem besedy s pøedsedou organizace
Memorial Scrolls Trust (MST) z Londýna Jeffreym Ohrensteinem bude
fascinující pøíbìh 1564 èeských svitkù Tóry, které se v roce 1964 dostaly
do Londýna a mnohé z nich dnes slouží v synagogách po celém svìtì.
Beseda se koná pøi pøíležitosti stálého propùjèení jednoho ze svitkù Tóry
pražské progresivní židovské komunitì Ec chajim, která se po Židovské
obci Olomouc stane teprve druhou èeskou židovskou komunitou, do které
se vrací èeský svitek ze sbírky MST. Beseda bude následnì tlumoèena do
èeského jazyka. Moderuje rabín David Maxa. / Vstup volný.

| ètvrtek 7. 10. v 19 hod. | Simchat Muzika / Magdaléna Mašlaòová,
Pavel Ciprys a Matìj Polášek | Koncert pøedních èeských hudebníkù, èlenù
Èeské filharmonie a orchestru Národního divadla, pøedstaví skladby
Antonína Dvoøáka (1841–1904), Bohuslava Martinù (1890–1959)
a Gideona Kleina (1919–1945). Vstupenky na koncert možno zakoupit
v pøedprodeji v Maiselovì synagoze, v Informaèním a rezervaèním centru
muzea (Maiselova 15, Praha 1), v síti Prague Ticket Office a na webových
stránkách Židovského muzea v Praze. / Vstupné 230 Kè / 150 Kè.



| nedìle 10. 10. v 16 hod. | Mír na Blízkém východì? | Od vzniku Izraele
byly vztahy mezi židovským státem a arabskými zemìmi na Blízkém
východì a severní Africe ve znamení konfliktù, bojkotù a nedostatku diplo-
matického uznání. K bezpeènosti a stabilitì postupnì pøispìly mnohé
mírové dohody se zemìmi z této oblasti. O tom, jak dohody zmìnily Blízký
východ, do jaké míry mohou pøispìt ke stabilitì a ekonomickému vývoji
regionu a také jak mohou ovlivnit konflikt mezi Izraelci a Palestinci, budou
hovoøit diplomatiètí zástupci Státu Izrael v Praze, Marockého království
v Praze a velvyslanectví Spojených arabských emirátù v Praze. Moderuje
Irena Kalhousová. Diskuse je souèástí Festivalu demokracie v rámci kon-
ference Forum 2000. V angliètinì se simultánním tlumoèením. / Vstup
volný.

| pondìlí 18. 10. v 19 hod. | Židovský údìl | Na základì pouze racionál-
ního vnímání svìta lze dospìt k závìru, že existence židovského spoleèen-
ství je v dnešní dobì mimoøádnì ohrožená a nejistá. Globalizaèní procesy
nesvìdèí ani etnické, ani náboženské diverzitì. Naštìstí židovské dìjiny
znají mnoho zcela neèekaných zlomových pøedìlù, které vzdorují èistì
racionální analýze. Pøednáška publicisty Jefima Fištejna bude pokusem
o neobvyklý, avšak povzbudivý pohled na židovský údìl. Následnou diskusi
bude moderovat øeditel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. / Vstup
volný.



| ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ A KULTURU, MAISELOVA 15, PRAHA 1

| pondìlí 13. 9. v 18 hod. | Babí Jar – genocida kyjevských Židù za druhé
svìtové války | V letošním roce uplyne 80 let od masakru v Babím Jaru, pøi
kterém nacisté v okupovaném Kyjevì bìhem dvou dní 29. a 30. záøí 1941
zavraždili témìø 34 tisíc kyjevských Židù. Do roku 1945 zde pak bylo
zavraždìno více než sto tisíc lidí rùzných národností, vyznání a spoleèen-
ského postavení. Pøednáška ukrajinské historièky z Historického ústavu
Akademie vìd Ukrajiny Tetiany Pastušenkové pøedstaví historii lokality na
pozadí dìjin 20. století. Pøednáška bude pøenášena z Kyjeva se simultán-
ním tlumoèením a s možností následných dotazù. Po pøednášce bude
možné si prohlédnout výstavu v prostorách OVK. Akce se koná ve spolu-
práci s Velvyslanectvím Ukrajiny v Èeské republice. / Vstup volný.

| úterý 14. 9. v 18 hod. | Mezináboženské polemiky v Bagdádu
10. století | Teologicko-filozofické pojednání Kniha zjevených pravd a rozu-
mových argumentù, jehož autorem je židovský náboženský myslitel Saadja
ben Josef (882–942), bylo ve své dobì revoluèním èinem. V rámci židovské
nábožensko-právní literatury totiž pøedstavuje nový typ textu, který lze
popsat jako první vìdeckou monografii v židovském prostøedí. Spis, jenž
vznikl v kosmopolitním prostøedí Bagdádu 10. století, pøedstaví
doc. Daniel Boušek z Katedry Blízkého východu FF UK a Dita Válová
z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, kteøí text pøeložili a opatøili úvodní
studií. / Vstup volný.

| støeda 22. 9. v 18 hod. | Eskalace protižidovské politiky po nástupu
Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího øíšského protektora | Pøed
80 lety, na podzim roku 1941, došlo k nìkolika pøelomovým událostem,
které ovlivnily dìní v Protektorátu Èechy Morava na mnoho dalších let.
Pøednáškový cyklus historièek Židovského muzea v Praze Jany Šplícha-
lové a Radany Rutové tyto, nejen pro židovské obyvatele tragické, milníky
pøipomene. Pøednáška je souèástí cyklu Události roku 1941 ve vzpomínkách
pamìtníkù a dokumentech ŽMP. / Vstup volný.

Pøednášky
a diskusní veèery



| ètvrtek 23. 9. v 18 hod. | Souèasný izraelský film: Široce otevøené oèi |
Pátá èást filmového cyklu filmové historièky Alice Aronové se odehrává
v ultraortodoxní židovské komunitì v jeruzalémské ètvrti Mea Shearim.
Fascinující pøíbìh o lásce, o hledání víry a identity Široce otevøené oèi

(Izrael, Nìmecko, Francie 2009, 91 min) natoèil talentovaný izraelský
režisér Haim Tabakman, jehož debut byl roku 2009 s úspìchem uveden
v Cannes. Hlavní hrdina Aaron má prosperující øeznictví, spokojené man-
želství a ètyøi dìti. Po smrti svého otce hledá pomocníka do svého krámku.
Ve chvíli, kdy se zde objeví hezký student Ezri, je jasné, že pùjde o víc než
o bìžný pracovní vztah. / Vstup volný.

| støeda 6. 10. v 18 hod. | Mnichovská dohoda a druhá èeskoslovenská
republika optikou sionistického jišuvu v Palestinì | Novì vydaná kniha
Èeskoslovenský churban, která je postavena na analýze rozsáhlého souboru
novinových èlánkù vydaných v britské mandátní Palestinì na podzim 1938
a jaøe 1939, podrobnì mapuje reakce židovského tisku na mnichovskou
dohodu, rozpad èeskoslovenské demokracie a poèátek nacistické okupace
èeských zemí. O knize bude s jejím autorem Zbyòkem Tarantem z Katedry
blízkovýchodních studií FF ZÈU hovoøit publicista Petr Brod. / Vstup volný.

| støeda 13.10. v 18 hod. | „Kilo bramborových slupek za oblek...“ Ghetto
v Lodži ve vzpomínkách pamìtníkù a dokumentech ŽMP | Pøed 80 lety,
na podzim roku 1941, došlo k nìkolika pøelomovým událostem, které
ovlivnily dìní v Protektorátu Èechy Morava na mnoho dalších let. Pøednáš-
kový cyklus historièek Židovského muzea v Praze Jany Šplíchalové
a Radany Rutové tyto, nejen pro židovské obyvatele tragické, milníky
pøipomene. Pøednáška je souèástí cyklu Události roku 1941 ve vzpomínkách
pamìtníkù a dokumentech ŽMP. / Vstup volný.



| ètvrtek 21. 10. v 18 hod. | Souèasný izraelský film: Na velikosti záleží |
V šesté èásti cyklu filmové historièky Alice Aronové bude promítnuta svìží
komedie, kterou natoèila dvojice izraelských režisérù Erez Tadmor
a Sharon Maymon. Proè se obtìžovat s hubnutím, když se mùžete dát na
zápasení? Pøíbìh o lásce, pøátelství a sportu je zároveò výpovìdí o spoleè-
nosti posedlé hubnutím. Snímek Na velikosti záleží (Izrael, Francie,
Nìmecko 2009, 90 min) byl roku 2009 ocenìn na karlovarském festivalu
Diváckou cenou deníku Právo. / Vstup volný.

| VÝSTAVA V OVK: BABÍ JAR NA POZADÍ DÌJIN 20. STOLETÍ
Výstava vypráví pøíbìh rokle Babí Jar v Kyjevì v prùbìhu minulého století.
Pùvodnì malebná krajina se v roce 1941 stala jedním z nejvìtších popravišť
v dìjinách druhé svìtové války. Do jejího konce zde bylo zavraždìno více než
100 tisíc lidí, z nichž dvì tøetiny tvoøili Židé. Autorem výstavy je historik, spo-
lupracovník Muzea historie mìsta Kyjeva a zakladatel obèanského sdružení
Babí Jar Vitalij Nachmanoviè. Projekt byl realizován s podporou Ukrajin-
ského ústavu národní pamìti v Kyjevì a kanadské nadace
Ukrajinsko-židovské setkání. / Od 1. 9. do 31. 9. 2021 PO–ÈT 12–16,
pá 10–12, bìhem veèerních programù a po domluvì. / Vstup volný.

Sál je pøístupný vždy 30 minut pøed zahájením programu. Zmìna
programu vyhrazena. Doporuèujeme sledovat aktuální informace na
www.jewishmuseum.cz.

http://www.jewishmuseum.cz


Komentované
prohlídky

ve spolupráci
s Židovskou obcí v Praze

Prohlídky v èeském jazyce v rozsahu 2–2,5 hodin. se konají pøi min. poètu
3 zájemcù v èasech od 11:00 a 14:00 každou nedìli s výjimkou židovských
svátkù.

| 1. Židovské muzeum v Praze | památky a stálé expozice Židovského muzea
v Praze | 2. Pražské Židovské Mìsto | muzejní okruh a Staronová synagoga

| Vstupné | Okruh 1 – základní 95 Kè, snížené 55 Kè, dìti do 6 let zdarma
Okruh 2 – základní 130 Kè, snížené 80 Kè, dìti do 6 let zdarma

| Více informací: Informaèní a rezervaèní centrum ŽMP,
tel. +420 222 749 464 (461) | IRC@jewishmuseum.cz
Školy a organizované skupiny po pøedchozím objednání. Více informací: Oddìlení
pro vzdìlávání a kulturu ŽMP, tel. 222 325 172, education@jewishmuseum.cz

Programy
pro dìti a rodièe

| nedìle 19. 9. v 10 hod. | Nedìlní dílna pro rodièe s dìtmi: Lvíèek Arje
vypráví o stvoøení svìta | Lvíèek Arje dìtem vysvìtlí, jak se slaví židovský
Nový rok (Roš hašana), a bude jim vyprávìt o stvoøení svìta a prvních
lidech. Dìti se nauèí písnièku a ochutnají tradièní sváteèní pokrmy.
Prohlídka: Starý židovský høbitov / Vstupné 70 Kè

| nedìle 10. 10. v 10 hod. | Nedìlní dílna pro rodièe s dìtmi: Lvíèek Arje
slaví Šmini aceret a Simchat Tóra | Lvíèek Arje v øíjnové dílnì provede dìti
hned dvìma svátky – Šmini aceret a Simchat Tóra. Dìti se dozví, co je to
svitek Tóry, jakým písmem je psán a spolu s lvíèkem si ho zkusí vytvoøit.
Nakonec si i se svitkem zatancují a zazpívají.
Prohlídka: Staronová synagoga / Vstupné 70 Kè.

Zaèátek vždy v 10 h. Místo konání: Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu ŽMP,
Maiselova 15, Praha 1 (dvùr).

Nedìlní dílny se konají s podporou Nadaèního fondu
obìtem holocaustu.



Služby pro veøejnost

| Knihovna se studovnou a multimediální centrum
U Staré školy 1, Praha 1, tel. 222 749 245, library@jewishmuseum.cz

Ve fondu knihovny se nachází na 130 000 svazkù – hebraika, judaika,
práce k dìjinám Židù v Èechách a na Moravì, knihy z oblasti muzeologie a
dìjin umìní, encyklopedické i biografické publikace. Navštívit nás mùže
každý, knihy domù si mohou pùjèovat registrovaní ètenáøi.

Otevírací doba knihovny: ÚT 9–17 hod / ST 13–17 hod / ÈT 9–17 hod

Multimediální centrum ŽMP nabízí díky spolupráci s Univerzitou Karlovou
v Praze a Centrem Malach pøístup do Archivu vizuální historie Institutu
USC Shoah Foundation k unikátnímu souboru audiovizuálních výpovìdí
pøeživších a svìdkù holocaustu. Z technických dùvodù doporuèujeme se ke
studiu pøedem objednat. Zájemci o studium u nás mohou prohlížet také
videa ze sbírky Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies.
Soubor rozhovorù se svìdky a pøeživšími holocaustu, který zaèal vznikat
na konci 70. let 20. století, nyní spravuje knihovna Yale University. Ta
knihovnu ŽMP bezplatnì zaøadila mezi nìkolik svých partnerských míst
v Evropì, kde je možné po registraci a objednání konkrétní vzpomínky
zhlédnout celý videorozhovor.

Centrum vedle tematicky èlenìné pøíruèní knihovny dále nabízí tyto služby:
• multimediální – prostor pro studium audio a videonahrávek
• bibliografické a informaèní – základní rešerše, vyhledávání v databázi obìtí

holocaustu, v databázi sbírkového oddìlení, pøístup do oborových databází
• konzultaèní – odkazy na odborné pracovníky ŽMP a spolupracující

(pøíbuzné) organizace
• prodej publikací vydaných Židovským muzeem v Praze

Otevírací doba Multimediálního centra ŽMP: PO 13–16 h / PÁ 10–13 h

Multimediální centrum Židovského muzea v Praze



Sites of the Jewish Museum in
Prague and Permanent Exhibitions

| MAISEL SYNAGOGUE
Prague 1, Maiselova 10

The permanent exhibition “Jews in the Bohemian lands, 10th – 18th
century” provides visitors with a cross-section of the history of Jews in
Bohemia and Moravia from the first Jewish settlements dating to the
10th century until the onset of emancipation at the end of the 18th
century. The exhibition aims to illustrate in a comprehensible and attrac-
tive way the private life of the Czech Jewish communities as well as the
many aspects of their relationships with the majority society.

| PINKAS SYNAGOGUE
Prague 1 (entrance from Široká 3)

The unique Memorial to the victims of the Shoah from Bohemia and
Moravia was designed by two painters – Václav Boštík and Jiøí John – who
also painted by hand the names of the 77,297 victims on the synagogue
walls.
Children’s drawings from the Terezín ghetto, 1942–44. A poignant
reminder of the tragic fate of the Terezín children, most of whom
perished. In many cases, the drawings are all that is left to commemorate
their lives.
“Journeys with No Return. The Deportation of Jews from the Czech
Lands, 1939–1945”. An outdoor exhibition documenting the deportations
of Jews from the Protectorate of Bohemia and Moravia to ghettos and to
concentration and extermination camps in German-occupied Eastern
Europe. A complementary virtual exhibition is available via an interactive
kiosk inside the synagogue and a web interface.
The Faces of the Victims of the Shoah. A projection of photographs of
Shoah victims onto the gable wall of the mikveh building on the grounds
of the Pinkas Synagogue. Daily after sunset.

Memorial to the victims of the Shoah



| OLD JEWISH CEMETERY
Prague 1 (entrance only from Široká 3)

Established in the first half of the fifteenth century and used for burials
until 1787. Today it contains almost 12 000 tombstones, but the number
of persons buried here is much higher. The tombstones of earlier graves
were usually placed on top of each new layer, thus producing a pictures-
que cluster of stones, which date from various times.
A number of prominent people are buried here. Among the most famous are
Rabbi Judah Loew ben Bezalel (d. 1609), the Jewish community head
Mordecai Maisel (d. 1601) and the Renaissance scholar David Gans (d. 1613).

| KLAUSEN SYNAGOGUE
Prague 1, U Starého høbitova 3a

The exhibition “Jewish Customs and Traditions” shows what a synagogue
is all about and explains its full significance. It also focuses on everyday
Jewish family life and the customs connected with birth, circumcision, bar
mitzvah, wedding, divorce and the Jewish household.

| CEREMONIAL HALL
Prague 1, U Starého høbitova 3a

Concluding part of the exhibition “Jewish Customs and Traditions” with focus
on the topics of illness and medicine in the ghetto, death, Jewish cemeteries in
Bohemia and Moravia, and the activities of the Prague Burial Society.

| SPANISH SYNAGOGUE
Prague 1, Vìzeòská 1

The synagogue is reopen with new permanent exhibition since December
16 2020, including interactive elements and modern visitor facilities. The
new exhibition is thematically linked to the previous exhibition “Jews in
the Bohemian Lands, 19th–20th Centuries”.

| The Old-New Synagogue is not part of the Jewish Museum. A separate
ticket must be purchased to visit this site.

Old Jewish Cemetery



ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
Otevřeno denně kromě SO a dalších židovských svátků v letním čase 9–18 h, 
v zimním čase 9–16.30 h
S ohledem na možné vynucené uzavření muzea či změnu otevírací doby 
v důsledku pandemie koronaviru sledujte, prosím, aktuální informace 
o návštěvní době na našich webových stránkách.

VSTUPNÉ: 
Prohlídkové okruhy:
A) Židovské muzeum v Praze 
(památky a stálé expozice ŽMP):
– základní 350 Kč, snížené 250 Kč, děti do 6 let zdarma
B) Pražské Židovské Město 
(muzejní okruh a Staronová synagoga)
– základní 500 Kč, snížené 350 Kč, děti do 6 let zdarma
C) Staronová synagoga
– základní 200 Kč, snížené 140 Kč, děti do 6 let zdarma

JEWISH MUSEUM IN PRAGUE
Open daily, except Saturdays and other Jewish holidays holidays 9 a.m. – 6 p.m. 
(summer time) and 9 a.m. – 4.30 p.m. (winter time)
With regard to a possible forced closure of the museum or a change in 
opening hours due to a coronavirus pandemic, please follow the current 
information on visiting hours on our website.

ENTRANCE FEE: 
Tours:
A) Jewish Museum in Prague 
(Sites of the JMP): 
– regular – CZK 350, discount – CZK 250, children under 6 – free of charge
B) Jewish Town of Prague (Museum Tour + Old-New Synagogue):
– regular – CZK 500, discount – CZK 350, children under 6 – free of charge
C) Old-New Synagogue:
– regular – CZK 200, discount – CZK 140, children under 6 – free of charge

Informační a rezervační centrum Židovského muzea v Praze
Information and Reservation Centre of the Jewish Museum in Prague
Maiselova 15, 110 01 Praha 1
IRC@jewishmuseum.cz 
T: +420 222 749 464 (461)

www.jewishmuseum.cz 
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