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Tak a je to opět za námi, chce se mi povzdechnout se směsi-
cí úlevy a melancholie, když se ohlížím za dalším skončeným 
ročníkem soutěže Cemach. Tento úvodník píši již popáté 
a každý rok se ještě dva měsíce po skončení celého sou-
těžního maratónu tyto pocity prolínají – trocha vydechnutí 
po celoročním maratónu a současně návrat k jednotlivým 
projektům, z nichž celá řada na nás zanechává nesmaza-
telné stopy. Vzpomínky na první konzultace, přednášky. 
Emoce z debat s kolegy při vybírání vítězů. Dojmy z vyhla-
šování a předávání cen. V tento čas jsme jako porotci stále 
ještě silně ovlivněni soutěžním ročníkem a hodnotíme jeho 
výsledky i naši roli v něm.
Právě proběhlý ročník byl alespoň pro mne výjimečný svým 

smutným zarámováním. Vlna útoků na izraelské občany, která započala na podzim 2015 s sebou 
přinesla bolest a smutek do mnoha domovů v Izraeli, šok a odsouzení po celém světě, stejně jako 
podporu a obdiv útočníkům. Tomuto hrůznému divadlu se nemohli vyhnout ani studenti českých 
škol, neboť díky mediálnímu propojení jsme mnoha útokům byli doslova očitými svědky bez ohledu 
na vzdálenost a čas. Znovu se tak na prvním místě s pověstí Izraele propojila témata nebezpečí, 
terorismu, nenávisti a zoufalství.
Možná právě proto byla některá letošní odevzdaná díla opět velmi temná a vyzařující bezna-
děj. Ale možná právě proto jejich naprostá většina s sebou nesla zárodek naděje, světla nebo 
dokonce optimismu. Všechny účastníky soutěže vždy chválíme za odvahu a invenci. Letos bych 
chtěla vyzvednout všechny ty, kteří se prodrali palcovými titulky a reportážemi z míst útoků 
a podívali se na dál plynoucí život Izraelců, na funkční běh země, na jiné výzvy, které tento stát 
trápí i pozvedají. Vedle prudce stoupající úrovně výtvarných děl bych letos chtěla vyzdvihnout 
i všechny nápady a preciznost zpracování disciplíny digitální. Všechny soutěžící, kteří se nechali 
oslovit bouří emocí, která Izraelem po měsíce cloumala, pak oceňuji za odvahu uchopit situaci 
pro nás skoro nepochopitelnou a za snahu jí nepodlehnout a naplnit podmínky soutěže – snažit 
se o pochopení moderního Izraele, byť z této bolavé stránky.
Jako velký přínos pak nepochybně vnímám rozšíření soutěže i do Izraele samotného. Snaha 
izraelských středoškoláků o seznámení se s Českou republikou, její kulturou a každodenní 
realitou může pouze pomoci vzájemnému pochopení a toleranci. Rozšíření soutěže pak skýtá 
i možnosti, jak ji dále zlepšovat a činit ji pro účastníky zajímavější. Napadá mne například 
výměna zkušeností výherců z poznávacích pobytů, nebo možnost vzájemné přímé komuni-
kace… Ale to bychom si koneckonců měli nechat do dalších ročníků, protože podle počtu 
přihlášených škol a studentů a celkového zájmu o soutěž to vypadá, že Cemach s pěstováním 
poznání zdaleka ještě neskončil.
Jménem celé poroty Vám chci ještě jednou poděkovat za veškerou práci a budeme se těšit na 
seznámení s novými účastníky v roce 2016/17.
Sabina Vieira

Úvodník almanachu soutěže Cemach 2016 - Sabina Vieira
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Vážení čtenáři,
už po páté Vás oslovuji úvodníkem ve sborníku prací stu-
dentů, kteří se účastnili soutěže CEMACH. Pro mě osobně 
jako organizátora projektu je úspěšný průběh pátého 
ročníku symbolickým milníkem, po kterém lze CEMACH 
pojímat jako trvalý originální příspěvek k rozvoji vztahů 
mezi mladými Čechy a Izraelem. V letošním školním roce se 
soutěž může pochlubit dalším nárůstem počtu studentů, 
kteří odevzdali 231 soutěžních projektů. 
Úspěšná pětiletá existence CEMACH potvrzuje, že v České 
republice je o Izrael trvalý zájem. Důkazem toho je, že se 
pomocí soutěže CEMACH daří oslovit cca 5 % každého po-
pulačního ročníku několik let za sebou (přednášek o Izraeli 
se účastní v každém školním roce přes 5000 studentů) a statistiky dále rostou.  Projekt v men-
ším rozsahu probíhá i na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. 
V souvislosti s aktuálními událostmi na Blízkém východě a bohužel i v Evropě se potvrzuje, že 
projekty, jako je CEMACH jsou velmi potřebné. Aby byl projekt skutečně bilaterální, nestačí už 
jen osvěta českých studentů o Izraeli, ale je také potřebná osvěta izraelských studentů o Čes-
ké republice. Proto vznikl “zrcadlový CEMACH“ v Izraeli a letos byli poprvé vyhlášeni vítězové 
znalostní soutěže o ČR z řad studentů izraelských středních škol. Na izraelské části projektu 
se vynikajícím způsobem podílí Velvyslanectví ČR v Tel Avivu v čele s panem velvyslancem 
Schwarzem.
Osobně doufám, že ke kulturně-osvětovým projektům v dohledné době přibude i strategický 
projekt izraelsko-české spolupráce v oblasti obrany a pokročilých technologií. Takový krok by 
posunul vzájemné vztahy na další úroveň.
Děkuji všem partnerům, kteří se na projektu finančně, organizačně či jiným způsobem podíleli, 
a pevně věřím, že díky naší týmové spolupráci bude další ročník 2016/2017 ještě úspěšnější, 
než ten letošní.

Andrej Čírtek, producent projektu CEMACH

Úvodník almanachu soutěže Cemach 2016 - Andrej Čírtek
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Dear friends of Cemakh,

Cemakh is growing! I am deeply satisfied that another 
school year produced yet again wonderful results in com-
petition participation and beautiful works of the winners.
I am happy that Minister of Education Valachová expre-
ssed her personal interest in the project as an effective 
tool to open the world to the Czech students, and as the 
friendship between our people is growing and cooperation 
between our countries is strengthened, no wonder that 
Cemakh became a success story.
This coming year 2016-17 may turn even more interesting 
as a joint projects between Czech and Israeli students are 
open for consideration, and therefore may add another 

layer of challenge to the more aspiring students.
Up until the time when challenges become reality and when we all together start a new 
school year, and also the new annual of the Cemach competition, I wish you all a pleasant 
rest of the year 2016. I wish you a lot of energy, motivation and determination with heads full 
offres hide as of a new Cemach projects.

Best Regards,
Gary

Drazí studenti, učitelé, partneři a všichni přátelé projektu Cemach.

Cemach nám dále roste! Je mi velkým potěšením vidět, že další školní rok přinesl opět obrov-
ské množství skvělých soutěžních prací a nádherná díla letošních vítězů.
Jsem zároveň velmi rád, že ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová vidí 
v našem projektu efektivní prostředek k otevírání okolního světa českým studentům. S kaž-
dým dalším prohloubením vzájemného přátelství a spolupráce mého národa s tím Českým se 
i Cemach stává o něco více úspěšným.
Nadcházející ročník 2016 – 2017 má potenciál stát se ještě zajímavějším, jelikož zvažujeme roz-
šířit společné projekty mezi českými a izraelskými studenty. Naším cílem je motivovat účastní-
ky soutěže k novým výzvám a umožnit jim tak hlubší seberealizaci. 
Do doby, než se výzvy stanou skutečností a než se společně vrhneme do nového školního 
roku, a tím i do dalšího ročníku soutěže Cemach, přeji všem přítomným příjemný zbytek roku 
2016. Přeji vám spoustu nové energie, motivace a odhodlání, s hlavami, jež budou překypovat 
čerstvými nápady pro nové společné projekty Cemachu.
S pozdravem,
Gary

Úvodník almanachu soutěže Cemach 2016 - Gary Koren
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Sabina Vieira se narodila v roce 1978 v Praze. Vystudovala mezi-
národní vztahy a americká studia na Fakultě sociálních věd UK. 
Již v průběhu studií se zaměřovala na oblast Blízkého východu 
a politiku USA v oblasti. V letech 2003-2004 získala stipendium 
organizace Rotary International a problematiku dále studovala 
na Americké univerzitě v Bejrútu, Libanonu.  Od roku 2005 pra-
cuje na Ministerstvu obrany České republiky.
Sabina Vieira je doktorandkou na Katedře mezinárodních 
vztahů FSV UK. V minulých letech se podílela na výuce 
semináře Globální terorismus a dalších kurzů na FSV UK, 
přednášela na Iraqi Defence College a opakovaně vystupuje 
na různých akademických a expertních konferencích k pro-
blematice Blízkého východu a Střední Asie.

Jakub Szantó se narodil v roce 1977. Vystudoval Fakul-
tu sociálních věd Univerzity Karlovy a Central European 
University v Budapešti. Má doktorát z moderních dějin. 
Jako novinář se specializuje se na Blízký východ a Afriku. 
Má za sebou desítky reportáží z oblastí válečných konflik-
tů a teroristických útoků (Izrael, Gaza, Západní břeh, Irák, 
Sýrie, Libye, Egypt, Jordánsko, Afghánistán, Gruzie, Rusko, 
Ukrajina apod.). Za zpravodajství z revoluce v Kyjevě obdr-
žel Novinářskou cenu. Mezi lety 1999 a 2006 pracoval jako 
blízkovýchodní reportér TV NOVA. Od roku 2006 působí 
v zahraniční redakci České televize, od roku 2013 jako její 
stálý zpravodaj na Blízkém východě. Počínaje rokem 2003 
publikuje v českém tisku - jako v časopisu Reflex nebo ma-
gazínu Lidových novin.

Ladu Krupkovou Křesadlovou ovlivnil za studií na vysoké 
škole sochař Jiří Seifert a další umělci, se kterými se přátelil, 
především Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal a architek-
ti Ivana a Jan Bendovi. V počátcích své tvorby, v období 
hledání, se fotografka zabývala inscenovanou fotografií 
(cyklus Zrcadlení, Things), později sociálně laděným doku-
mentem (Okno, kde bydlí, Berlin) a portréty neznámých 
i známých lidí. Dnes se věnuje svému studiu, kde praktikuje 
výuku a tvorbu fotografie, grafického designu, pedagogic-
ké a lektorské činnosti.
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Giuliano Giannetti se narodil v roce 1983. Vystudoval Univer-
zitu Karlovu, obor Politologie. V letech 2008 až 2010 působil 
na Ministerstvu obrany České republiky, kde se zabýval ko-
munikačními strategiemi, informačními operacemi a kyber-
netickou obranou. Jako národní rozhodčí řídil první české 
zastoupení na cvičení kybernetické obrany Severoatlantic-
ké aliance. Do začátku roku 2014 pracoval jako accountma-
nager v PP Partners Prague a dnes se živí optimalizací IT 
systémů pro největší české společnosti.

Ján Rakytka je spisovatel, dramatik, keramik a hudebník. 
Narozen 2. 1. 1960 v Lučenci. Kvůli handicapu studoval od 
roku 1975 v Praze na Gymnáziu pro mládež s vadami zraku. 
V současnosti literát a keramik na volné noze. Do roku 2014 
působil v Nadačním fondu MATHILDA jako šéfredaktor a re-
žisér zvukového literárního časopisu Polyfémos, jakož i jeho 
dětské přílohy Beránek. Paralelně učil keramiku a hmatové 
modelování zrakově a mentálně postižené v Praze a v Un-
hošti.  Knižně vydal povídkové sbírky Detstvo ako sen 
(1994), Mladosť ako sen (2003), Šumavský kalendář (2005), 
Smutné lásky (2007), román Slepec (2012) a beletrizované 
dokumenty z 2. sv. války Žít zakázáno (1999) a Nevolníci 
Říše (2003).
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Literární disciplína

1. místo Hanáková Nikol
2. místo Vesselá Tereza
3. místo Špaček Stanislav
4. místo Mitanová Adéla
5. místo Benda David
6. místo Matušková Jana
7. místo Grabovská Anna
8. místo Lichtman Patrik
9. místo Šancová Tereza
10. místo Turan Dominik

Výtvarná disciplína

1. místo Fojtů Klára
2. místo Dejmek Petr
3. místo Pitra Elina
4. místo Rollerová Adéla
5. místo Nováková Kateřina
6. místo Wyrwová Anna
7. místo Krpelanová Lea
8. místo Špeldová Kateřina
9. místo Králová Lucie
10. místo Polčíková Veronika

Digitální disciplína

1. místo Falta Matyáš
2. místo Miklušák Martin
3. místo Benda David
4. místo Dvořák Ladislav
5. místo Kralevičová Veronika
6. místo Lýsková Veronika
7. místo Tomečková Jiřina
8. místo Zacpalová Hana
9. místo Petříčková Patricie
10. místo Štefanová Kristýna

Výsledky soutěže Cemach 2015/2016



Tři generace
Pohled Aaliyah
Vaří se mi voda na polévku a do toho mám v troubě bábovku. Pobíhám po bytě jak splašená 
a snažím se upravit každý detail našeho skromného příbytku. Načechrat polštářky, vytřepat 
rohožku či utřít nádobí. Po pár nekonečných minutách zaslechnu klíč v zámku a naposledy si 
uhladím zářivě bílou sukni. Pak už na nic nečekám a s možná až přehnaně milým úsměvem 
vcházím do předsíně, přivítat svoji maminku. 
„Jak to bude dál? Copak můžeme takhle žít? Člověk aby měl strach vyjít za bílého dne na 
ulici. A slyšela jsi, že tu vraždu rabína spáchali osmiletí chlapci? Osmiletí! Představ si, psal 
mi bratranec Albert z Belgie. Všichni se tam za nás prý modlí! No, to je mi, páni věc. Oni se 
tam můžou držet za ručičky a modlit za mír jak chtěj, ale k čemu mi to tady bude? Jakobe to 
myslí dobře, když chce s tebou a dětmi odjet.“ Já věděla, že se k tomu dostane. Můj muž už 
na mě dlouho tlačí s tím, ať se přestěhujeme do Evropy. Izrael se stává čím dál víc nebez-
pečným, a já nechci nic víc než bezpečí pro své děti, přesto však nedokážu opustit svůj 
domov. Kromě majetku, práce a přátel tu mám čestné místo. Zatímco v Evropě bych byla 
jen vetřelec. Odpad, který je všem na obtíž. 
Dívám se z okna na hejno ptáků.  V tu chvíli jim opravdu závidím. Kéž bych mohla alespoň 
na jeden jediný den mávnout křídly a odletět od všech těch starostí. V tom mě z myšlenek 
vytrhne matčin pronikavý hlas, který tím tragickým hysterickým tónem pokračuje ve svém 
monologu. „Panenko na nebi, radši ani nezapínej televizi! Včera, zrovna včera, jsem tu chy-
bu pro jednou udělala a tos neviděla - zrovna vysílali Obamův proslov! Taková fraška…“
Byla jsem tak bláhová, když jsem čekala, že mi třeba maminka povykládá, jak se měla v láz-
ních, co její zahrádka, optá se mě na práci, muže a děti nebo třeba jen tak v tichu budeme 
usrkávat čaj. Dnes už tu lidé neřeší nic jiného, tak proč by ona měla být výjimkou? Vždy jsem 
byla hrdá, na to že žiji v Izraeli. Vlastně stále jsem, ale zdá se mi, jako by tu lidský život ztrati-
li smysl. Nevím, možná to není naše chyba, ale zkrátka už nežijeme, jen přežíváme.
Při loučení jsem mamince dala zabalený zbytek bábovky a lehce ji políbila na tvář. Při odcho-
du mi mezi dveřmi řekla: „Aaliyah, buď statečná a neboj se jich. Ani je neposlouchej, máš 
právo na život stejně jako každý jiný.“ Nevím přesně, co tím myslela, ale jsem si jistá, že ta 
slova mi budou v hlavě hrát až do konce života. Možná i proto, že to byla její poslední.

Pohled Melanie
Při cestě domů mě trošku hryzalo svědomí. Ani jsem se dcery při tom všem nadáváním neze-
ptala, jak se daří Ester, mé popravdě nejmilejší vnučce. Nebohá dívka, místo toho, aby jako 
většina dívek, kupříkladu v Evropě, řešila šaty a chlapce, zabývá se politikou a tím hrozným 
terorem od Palestinců. A však já si to také prožila, kolik let už nás tu sužují a kolik ještě budou. 
Nejspíš je to zkrátka věčné prokletí Židů. Často přemýšlím nad tím, jak bych se teď měla, kdy-
bych tehdá zůstala s Richardem v Anglii a nevrátila se ke svým kořenům zpět do Jeruzaléma. 

Hanáková Nikol

LITERÁRNÍ DISCIPLÍNA

Vítězné projekty



Já vím, že bych to měla nechat být, přece jen je to třicet let, ale nedá mi to. Mohla jsem pro 
dcery zajistit lepší život, dalo se čekat, co se bude dít. Doba se mění, ale lidé ne. Vždy se na 
Zemi bude válčit, i když je to zbytečné. Už několik let si říkám, že kolem sebe vidím tolik lidi, 
ale téměř žádnou lidskost. Myšlenky se mi hlavou mezitím, co nastupuji do metra. Já to ještě 
netuším, ale mladý muž s plnovousem ve velkém černém kabátu ví, že násčeká poslední jízda.

Pohled Ester
Je pátek patnáctého prosince. Možná to hezky zní, ale hezký den to opravdu není.  Sedím 
v potemnělém pokoji a rukou si pročísám vlasy. Z vedlejší místnosti slyším hlasy. Vysoký upla-
kaný matčin a hluboký, ale neméně zoufalý otcův. Dnes mi zemřela babička. Přišla o život při 
dalším teroristickém útoku, tentokrát v metru. Kdyby nastoupila do vedlejšího vagónu, měla 
by šanci přežít. Ale to se nestalo, takže zahynula společně s dalšími čtyřiceti třemi cestujícími. 
Neplakala jsem, ještě pořád si to neuvědomuji. Místo toho, aby si teď rodina zapálila svíčku 
a společně se modlila za babiččinu duši, každý je sám ve svém pokoji, až na rodiče dohadující 
se v kuchyni. Ano, hádají se, jestli odjet či zůstat. Jako poslední dobou už téměř každý den. 
Napadne mě, že si svíčku za babičku mohu zapálit sama, ale pak si uvědomím, že by to nejspíš 
ani nechtěla. I přesto, že babička Melanie nikdy existenci Boha nepopřela, tvrdila, že lidé musí 
vzít osud do svých rukou a né se spoléhat na pomoc vyšší síly.
Otevírám oči. Na digitálních hodinách z nočního stolku jasně září 00:00. Vstanu. Přistupuji 
k šatní skříni, otevírám ji a vyndávám tři jednoduchá trička, dva svetry a jednu košili. Zpoza 
postele vylovím starý špinavý kufr. Není velký, ale to mi nevadí. Přistoupím k židli a sundám 
z ní tmavě modré rifle. Poskládám je i s tričky, svetry a košilí do kufru. Šaty. Potřebuji šaty. 
Probleskne mi hlavou a ze skříně vytáhnu pomačkané černé šaty, zdobené krajkou. Složím 
je a opatrně přiložím k dalšímu oblečení.  Obvykle nejsem pečlivá. Nikdy nejsem pečlivá. Ale 
teď je to jiné. Co dál? Je toho tolik! Musím toho sebou vzít ještě tolik! Ne. Nic už nepotřebu-
ji. Jediné, co s sebou ještě musím vzít, mají oni. 
Proč jim to dělám? Nezaslouží si to. Nikdy mi nic neudělali. Tiše se vplížím do jejich pokoje. 
Paprsky měsíce v úplňku prosvítají přes tenoučkou blankytnou záclonu a osvěcují jejich tváře. 
Vypadají najednou klidně a šťastně. Jen tak bezstarostně nic netušíce ponořeni do hlubokého 
spánku. Jak se asi budou tvářit zítra, až to zjistí. To se už nikdy nedozvím. Opatrně se přiblížím 
k mahagonovému nočnímu stolku a ze spodní zásuvky vytáhnu obálku s několika bankovka-
mi. Z peněženek v kabátech také. Nakonec i ze zdobeného hrnečku na nejvyšší polici v kuchy-
ni. Není to moc, ale na nějakou dobu mi to vystačí. Chci už odtud vypadnout. Odejít a nikdy se 
nevrátit. Ale to nesmím. Už jenom kvůli sobě ne. Napíšu jim. Krátký dopis. Ale co v něm? Sama 
nevím, proč chci odejít. Lžu. Nedokážu tu už dál žít. Na papír malým tiskacím písmem napíšu: 
Je mi to líto. Mám Vás ráda. Žijte šťastně a nedělejte si o mě starost. Sbohem, Ester. To je vše? 
Hnusím se sama sobě. Jsem si jistá, že kdyby se dávala cena za nejhloupější dopis na rozlou-
čenou, bezkonkurenčně bych zvítězila. Ale už tu prostě dál žít nemohu. Cítím se tu jak v kleci. 
Můj život tu zcela postrádá smysl. Ta prázdnota ve mně, mě jinak pohltí. Nikdy tu nebudu 
šťastná. S touto myšlenkou a slzou na tváři se vytrácím. Ven, do černé chladné noci.
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VÝTVARNÁ DISCIPLÍNA

Fojtů Klára
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DIGITÁLNÍ DISCIPLÍNA

Falta Matyáš
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