PraGeo - Jubilejni synagoga
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Jubilejní synagoga císaře Františka Josefa I.
Je známá spíš jako Jeruzalémská nebo Jubilejní byla vystavena na náklady Spolku pro
vybudování nového chrámu jako náhrada za zbořené synagogy z doby asanace
pražského ghetta. Název Jubilejní navrhl Izraelitní spolek na památku 50. výročí vlády
Františka Josefa I. Jedná se o nejmladší a zároveň největší synagogální stavbu
pražské židovské obce.
Izraelitní spolek v r. 1899
zakoupil dum v Jeruzalémské ulici
jako pozemek pro novou stavbu.
Byly předloženy tri architektonické
návrhy - v novorománském duchu
(A. Richter), v novogotickém slohu
(J. Linhart) a vítězný v maurském
slohu (W. Stiassny). Stavba byla
provedena stavitelem A.
Richterem v letech 1905 - 1906.
Výzdobu interiéru, barevné
dekorace chrámové lodi,
nástěnnou malbu a štuky
zajišťovala firma F. Fröhlicha. K
jedné z nejkurióznějších překážek
ve výstavbě synagogy patří námitka vznesená nedalekým sborem kostela Sv.
Jindřicha, že "zpěv ze synagogy
bude rušit o nedělích křesťanské
věřící". 16. září 1906 byla na
svátek Simchat Tóra synagoga
slavnostně zasvěcena.
Štít průčelí vrcholí mramorovými
deskami Desatera a dvěma
věžičkami. Střední arkádu
vstupního portiku lemuje biblický
verš v hebrejštině: "Což nemáme
my všichni jednoho Otce? Což nás
nestvořil jediný Bůh?" (Malachiáš
2:10).

Nalevo od vstupu v hlavní lodi je umístěna nápisová deska, která sem byla přenesena
z Cikánovy synagogy. Přízemí hlavní lodi i galerie jsou osvětleny velkými okny s
vitrážemi. Bylo otázkou cti věnovat Spolku finanční dar, proto i některá okna mají
nápisy v němčině či češtině, že byla věnována tou či onou rodinou. Vysoký
svatostánek (aron ha-kodeš) je ozdoben reliéfem vinného keře a deskami Desatera.
Do začátku 2. sv. války sloužila k bohoslužbám neologického charakteru. Za okupace
soužila jako skladiště konfiskovaného židovského majetku, ihned po válce byla její
činnost obnovena a bohoslužby se zde konají od té doby nepřetržitě. V rámci nedávné
rekonstrukce byla objevena a obnovena původní výzdoba, sestávající z bohatě
malovaných ornamentu ve stylu vídenské secese. Jedná se o jedinou dochovanou
synagogu s touto výzdobou na světě.

A teď jak na keš:
Vlevo od vchodu je umístěna pamětní deska vystavení synagogy.
Na desce spočítejte počet písmen (A) a počet řádku textu (B).
(C) = ciferný součet A + 1
Schránku najdete na souřadnicích:
N 50° 05.(výchozí souřadnice + C + 17)
E 014° 25.(výchozí souřadnice - (A+B) + 15)
HINT: Okap v rohu.

