
2015

SBORNÍK
SOUTĚŽE
CEMACH



Šalom přátelé, 

Ať už patříte mezi ty, kteří se na projektu CEMACH 
podíleli,  nebo se teprve hodláte zapojit, rád bych řekl, 
že si vaši energii a čas rozhodně zaslouží a že ho 
považuji za naprosto jedinečnou pomyslnou bránu z 
České republiky do Izraele.

Díky vysoké úrovni vzdělanos� češ� studen� dobře 
znají Izrael jako kolébku bible. I s ohledem na 
nepříznivé událos� 20. stole� a období, kdy vláda 
komunis�ckého Československa přerušila s Izraelem 
veškeré styky, stále často narážím na nedostatek 
informovanos� o současném, moderním Státu Izrael, 

jeho obyvatelích, kultuře, dějinách  a poli�cké situaci. Přes Železnou oponu proniklo jen  minimum informací a 
řada navíc mnohdy účelově zkreslená.

Letos jsme si připomněli významné výročí – obnovení vztahů mezi Českou republikou a Izraelem z inicia�vy 
prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Jako první státník z postkomunis�ckých zemí navš�vil v roce 
1990 Izrael a obnovil zpřetrhaná pouta mezi našimi národy.

Avšak ani 25 let po pádu komunismu se nepodařilo napravit všechny škody a křivdy, obnovit co bylo zničeno, 
zaplnit všechny mezery.

O to větší je význam soutěže CEMACH, která interak�vní formou studenty mo�vuje, aby se s touto výjimečnou 
zemí  seznámili a udělali si na ni vlastní názor na základě informací, které si sami ak�vně vyhledají, a aby svoje 
dojmy z ní vyjádřili ve vybrané  soutěžní disciplíně formou, která je jim nejbližší,  samozřejmě za podpory 
kvalifikovaných lektorů a garantů. 

Sám jsem v rámci projektu letos absolvoval 18 besed se studenty ze všech koutů České republiky od Liberce po 
Opavu a těším se na další příjemná a podnětná setkání ve školním roce 2015/2016!

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se na realizaci soutěže podílejí.  Slovo CEMACH znamená hebrejsky 
ratolest či větévka. Soutěž CEMACH se věrna svému jménu a díky vytrvalé práci našich partnerů a spolupracovníků 
utěšeně rozrůstá a ze skromných počátků jsme dospěli do bodu, kdy se do ní ak�vně zapojují stovky studentů a 
učitelů z celé České republiky a dokonce se nám podařilo projekt rozšířit i do sousedních států Visegrádské čtyřky a 
učinit tak z ní projekt mezinárodního významu.

Rok od roku stoupá nejenom počet, ale také kvalita soutěžních prací.

Dobrý růst a zdravý rozvoj přeji CEMACHu i v dalším, již pátém, roce a to samé přeji také nám všem.

 Behaclacha – mnoho zdaru!

Gary Koren, 

velvyslanec Státu Izrael

Úvodní slovo pana velvyslance



Úvodní slovo zástupce vedoucího diploma�cké mise

Milí studen�, profesoři, kolegové a přátelé,

 

Projektu CEMACH jsou už čtyři roky a my všichni jsme s 
ním ušli pěkný kus cesty, abychom se dostali až tam, kde 
jsme dnes. A stálo to za to! 

Sice jsem nebyl, jak se říká, „u toho“ od samého počátku 
(přijel jsem do České republiky v srpnu 2014), ale přesto 
si myslím, že je skvělé být součás� tohoto jedinečného 
projektu a být svědkem toho, co přináší studentům i 
jejich profesorům, a to velmi zábavným a inova�vním 
způsobem.

Možná to CEMACH neměl vždy úplně jednoduché, ale 
stejně jako mladá rostlinka, od níž přijal své jméno, nyní 

už pevně zakořenil a krásně se rozrostl. Počet studentů, kteří se každoročně do soutěže zapojí, stále roste a soutěž 
se rozšířila i do dalších zemí, jmenovitě na Slovensko, do Polska a Maďarska. 

Jsem velice rád, že zde mezi Vámi nacházím tolik nadšení, že češ� studen� chtějí poznávat mou zemi a že jim v tom 
úsilí jejich profesoři tolik pomáhají.

Obdivuji nápady a krea�vitu, kterou vkládáte do svých projektů. To odráží, co jste se naučili a víte o Izraeli, a jak jej 
vidíte svýma očima. 

Jsem velmi hrdý, že mohu strávit nějaký čas na této cestě s Vámi a že můžeme sdílet tuhle zajímavou zkušenost. 
Moc se těším na společná setkání v následujícím ročníku CEMACHu.  

Hodně úspěchů,

Eran Yuvan,

zástupce vedoucího diploma�cké mise

Velvyslanectví Státu Izrael



Úvodní slovo producenta soutěže

Vážení čtenáři,

už počtvrté Vás oslovuji ze stránky sborníku prací soutěže CEMACH. 
To znamená, že soutěž, která si dává za cíl seznámit českou, slovenskou, 
polskou a maďarskou mládež s moderním Izraelem, má za sebou již čtvrtý 
ročník a má se opět čím pochlubit. Ročník 2014/2015 byl rekordní po stránce 
počtu studentů, kteří si v rámci vyučování vyslechli prezentaci o Izraeli (6000 
lidí) i po stránce odevzdaných soutěžních projektů (226). 

Lze uvažovat nad �m, proč soutěžní projekt zpracují pouze čtyři procenta z 
těch, kteří se přednášek účastní. Důvod podle mého názoru není v atrak�vitě 
soutěže, cen, které v ní lze vyhrát, či náročnos� disciplín. 

Skutečnost je taková, že jen část studentů jsou ak�vní osobnos� s 
dostatečnou pílí a mo�vací udělat něco navíc, než po nich studium střední 

školy vyžaduje. Účastníci soutěže, kteří skutečně zpracují projekt, jsou zkrátka nadprůměr, a to je dobře.

Nebylo by objek�vní, kdybych opomenul roli učitelů. Pokud se do soutěže CEMACH zapojí nepřímo pedagog �m, 
že vede svoje studenty a mo�vuje je k práci na projektu, stává se jedním z nejdůležitějších článků celého projektu. 
Právě takové učitele se snažíme hledat a také oceňovat (ne každému je známo, že do Izraele se s projektem 
CEMACH podívají nejen vítězní studen�, ale i vybraní učitelé).

Soutěž CEMACH také nepřímo ukazuje, jaký je ve střední Evropě vztah k Izraeli a židovské kultuře. Za celou dobu 
trvání projektů jsme se nesetkali s žádným an�semitským projevem či útokem na stát Izrael. Stává se, že oslovená 
škola nemá zájem se do projektu zapojit. V ČR jsou tyto případy zcela výjimečné, neregistrujeme problémy ani na 
Slovensku či Polsku, kde jde spíš o naše organizační možnos� a kapacity lektorů. Nejmenší zájem ze strany škol 
subjek�vně vnímáme v Maďarsku.

Projekt CEMACH má všechny předpoklady pro další expanzi po stránce kvan�ty (více zapojených škol, studentů i 
učitelů) i kvality (nové disciplíny nebo skupiny soutěžících). To vyžaduje postupné rozšiřování týmu, zejména 
lektorů, a nevyhnutelně i více zdrojů. Věřím, že se nám v pátém ročníku, tedy školním roce 2015/2016 podaří 
nejen udržet současný rozsah projektu, ale opět povyrůst. 

Přes lavinu nega�vních zpráv, co se občas valí z médií při zpravodajství z Blízkého východu, je Izrael příběh 
neobyčejného a zaslouženého, protože tvrdě odpracovaného, úspěchu. Je důležité tento příběh šířit dál.

Andrej Čírtek,
 
producent projektu CEMACH



Slovo odborného garanta

Sabina Vieira se narodila v roce 1978 v Praze. Vystudovala mezinárodní vztahy a americká studia na 
Fakultě sociálních věd UK. Již v průběhu studií se zaměřovala na oblast Blízkého východu a poli�ku USA v 
oblas�. V letech 2003-2004 získala s�pendium organizace Rotary Interna�onal a problema�ku dále 
studovala na Americké univerzitě v Bejrútu, Libanonu.  Od roku 2005 pracuje na Ministerstvu obrany 
České republiky a 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 problema�ce 
Blízkého východu a Střední Asie.

Jako již tradičně uzavíráme �mto sborníkem letošní, čtvrtý, ročník soutěže 

CEMACH o poznávání moderního Izraele. Již podruhé byla soutěž 

organizována ve formátu zemí Visegrádské skupiny. Již počtvrté v řadě se 

počet par�cipujících škol, profesorů i studentů zvýšil a stejně tak tomu bylo i s 

kvalitou odevzdaných projektů. Tolik fakta, která, ačkoli je můžeme opakovat 

každý rok, nás stále velmi těší a posouvají soutěž dál – jsou snad mo�vací 

nejen pro zájemce o účast v soutěži, ale především i výzvou pro organizátory a 

porotu. Co jsme tedy, jako porota, ocenili v letošním ročníku nejvíce?

Za sebe i své kolegy mohu říci, že největším posunu�m soutěže vpřed bylo 

rozšíření spektra účastnických škol. Vedle již tradičně se účastnících gymnázií 

a obchodních akademií se letos podařilo angažovat i odborné školy a právě 

jejich odevzdané projekty byly vítaným zpestřením výběru a zpracování 

témat. Jejich autoři oboha�li soutěž i nás zejména svou krea�vitou. Ne 

nadarmo se např. vítězkou výtvarné disciplíny stala budoucí módní návrhářka. Obdobným obohacením soutěže 

bylo zapojení posluchačů University tře�ho věku VŠE. Jejich pohled na zpracovávaná témata je samozřejmě 

bohatší o životní zkušenos� a navíc nás nadchlo jejich nadšení pro tvorbu. Nechceme opomenout ani premiéru 

technické disciplíny pro vysoké školy, u níž lze s nadsázkou říci, že všem jejím tajům však úplně rozumí snad jen 

garant internetové disciplíny… 

Výbornou zprávou proto je, že bylo potvrzeno konání V. ročníku soutěže CEMACH. V novém kole přednášek a 

diskusí bychom rádi apelovali na budoucí účastníky, aby nepodceňovali zejména fázi projektu, kdy by měli své 

nápady konzultovat s garanty jednotlivých disciplín. Často se tak bohužel neděje a studen� zbytečně ztrácejí při 

hodnocení – téma například porota ocení jako originální, ale jeho uchopení je zbytečně dlouhé, nejasné, 

nevypovídající, atd. Krátká konzultace by mohla pomoci tyto nedostatky odladit a zvýšit šance na umístění.

V každém případě chceme znovu poděkovat všem účastníkům za jejich práci a odvahu podělit se často o hluboce 

niterné pocity a nápady. Jestli máme někdy dojem, že dnešní mládež se často necí� nijak spojena s  minulos�, 

odevzdané projekty nás z tohoto omylu vyvádějí. Je jen důležité studenty ak�vně zapojit a dát jim příležitost o 

propojení minulos� a přítomnos� samostatně uvažovat. Soutěž CEMACH je takovou příležitos� a impulzem. Je 

nám c� být její součás� a těšíme se na další kolo!

Za porotu CEMACH

Sabina Vieira,

odborný garant soutěže



Slovo garanta literární disciplíny

Letošní ročník soutěže CEMACH byl ve znamení dalšího nárůstu zájmu škol i 
vysokého počtu soutěžících. 

Velmi milým překvapením byla jak vysoká literární úroveň prací, tak i značná 
tema�cká a žánrová pestrost. Soutěžící se ak�vně ponořili do rešerší 
problema�ky současného Izraele, což se v mnoha případech projevilo na 
velmi dobré odborné úrovni prací. Nejspíš nejpodstatnější ale byl přínos pro 
studentské autory, kteří si prohloubili vlastní znalos� a značně rozšířili obzory 
za úroveň běžné povrchní znalos� země tak rozmanité jako současný Izrael. 

Nejspíš příznačná pro letošní ročník byla dominance silných próz, což se jasně 
projevilo i na žebříčku vítězů. Jak dynamický příběh z pera Dominika Turana z 
prostředí nepříliš známé oblas� lidské činnos� Urban Explora�on zkoumající 
opuštěné areály lidské činnos�, citlivý deník Michaely Chalupové odhalující 

rozdíly v předsudcích a realitě Jeruzaléma, tak i strhující povídka z prostředí izraelského organizovaného zločinu 
od Davida Pelána nabízejí silný literární zážitek.

Jediným drobným mráčkem na jinak velmi úspěšném ročníku byla setrvávající zbrklost řady soutěžících, kteří si 
špatně přečetli pravidla a místo konzultací s garanty, dodržování povoleného rozsahu nebo uvedení povinného 
seznamu literatury posílali rovnou neúplné soutěžní práce. Bodová penalizace pak některé nadějné texty 
odsunula na nižší příčky. 

Závěrem bych rád vyjádřil naději, že další ročník opět překoná už teď velmi vysoce nasazenou laťku. A také bych 
velmi rád poděkoval svým kolegům z organizačního týmu CEMACHu, především Sabině Vieiře za neutuchající 
energii během osvětových přednášek i hodnocení různých kategorií soutěže a spisovateli Jánu Rakytkovi, který se 
laskavě ujal hodnocení vyššího počtu soutěžních prací ve slovenském jazyce.
 
Jakub Szántó, 

garant literární disciplíny

Jakub Szantó se narodil v roce 1977. Vystudoval fakultu sociálních věd Karlovy univerzity a Central 
European University v Budapeš�. Specializuje se na Blízký východ a Afriku, má za sebou desítky reportáží 
z oblas� válečných konfliktů (např. ozbrojené konflikty mezi Izraelem a Pales�nci, Irák, Afghánistán, Jižní 
Ose�e, Libye), teroris�ckých útoků (např. Rusko) a přírodních katastrof (např. Řecko). Mezi lety 2003 až 
2010 působil jako externí spolupracovník týdeníku Reflex, dnes magazínu Pátek Lidových novin. 
V současné době je zahraničním redaktorem České televize v oblas� Blízkého východu.



Slovo garanta výtvarné disciplíny

IV. ročník soutěže CEMACH - Poznej moderní Izrael byl úspěšně završen. Tři 
studentky z České republiky, Maďarska a Polska, které představily zajímavé a 
velmi dobře zpracované výtvarné projekty, se vypravily na cestu do Izraele. 
Poznávací pobyt získal poprvé v historii CEMACHu i posluchač Univerzity 
tře�ho věku VŠE v Praze.

Letos bylo do soutěže zasláno 93 výtvarných děl z České republiky, Slovenska, 
Maďarska a Polska. Přínosem IV. ročníku je nejen různorodost výtvarných 
technik (tex�lní design, malba, grafický design, fotografie, model stavby atd.), 
ale i rozšíření počtu zúčastněných škol o několik nových odborných škol, 
především úspěšnou Střední školu oděvní, služeb a ekonomiky v Červeném 
Kostelci.

První cenu udělila porota jednoznačně Markétě Myslivcové z oděvní školy v Červeném Kostelci za návrh a realizaci 
moderních šatů inspirovaných Skalním dómem, židovskou hvězdou a menorou. 

Druhé místo získala Dominika Monka z Polska za grafický návrh dvou plakátů, upozorňujících např. na to, že tolik 
rozšířené a populární médium pro přenos dat USB pochází z laboratoří izraelských vědců.

Tře� místo bylo uděleno Kate Mar�ncsák z Maďarska za symbolickou malbu temperou WHEN FLAMES SPRING 
INTO EXISTENCE.

Nejvýše oceněným posluchačem Univerzity tře�ho věku VŠE se stal Josef Vondra. Porotu zaujal projektem 
zaměřeným na návrh a realizaci modelu – VĚŽ POZNÁNÍ a vizualizaci umístění stavby. Právě posluchači Univerzity 
tře�ho věku VŠE díky bohatým zkušenostem, nadšení a konzultacím s garantem odevzdali díla v téměř dokonalé 
podobě.

Na závěr bych ráda poděkovala všem účastníkům za jejich návrhy a realizace, za odvahu otevřít své nitro a 
konkre�zovat vlastní vnitřní představy a nápady. 

Velký dík patří i pedagogům, kteří dokážou studenty mo�vovat k úvahám o minulos� i současnos� moderního 
Izraele a �m objevovat jeho atrak�vitu.

Lada Krupková Křesadlová,

garant výtvarné disciplíny

Lada Krupková Křesadlová se narodila v roce  1962. Za studií na vysoké škole ji ovlivnil sochař Jiří Seifert a 
další umělci, se kterými se přátelil, především Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal a architek� Ivana a Jan 
Bendovi. V počátcích své tvorby, v období hledání, se fotogra�a zabývala inscenovanou fotografií 
(cyklus Zrcadlení, Things), později sociálně laděným dokumentem (Okno, kde bydlí, Berlin) a portréty 
neznámých i známých lidí. Dnes se věnuje svému studiu, kde prak�kuje výuku a tvorbu fotografie, 
grafického designu, pedagogické a lektorské činnos�.



Slovo garanta internetové disciplíny

Po ukončení IV. ročníku mohu s potěšením kvitovat značný kvalita�vní posun, 

který zaznamenala internetová disciplína. Poprvé se letos mezi 12 soutěžními 

díly prosadila nová média a netradiční formáty. 

Jan Stárek se stal prvním studentem, který do soutěže vytvořil návrh 3D �sku, 

následně jej realizoval a dal tak vzniknout elegantní stolní lampě ve stylu 

známého izraelského designera. Objevily se i první interak�vní prezentace, 

jako například vlastnoručně zrežírovaná a sestříhaná videa či využi� webové 

aplikace pro prezentace Prezi. 

Na prvním místě se umís�l Vojtěch Rychnovský, který uspěl se svými 

webovými stránkami „Taste of Israel“ nápaditě zpracovanými jak po stránce 

obsahu, kterým je izraelská kuchyně, tak po stránce grafické.

Druhé místo obsadil Fran�šek Žitník s portálem vytvořeným na pla�ormě Webnode, obsahujícím informace pro 

všechny, kteří by se rozhodli zamířit do Izraele nebo se jen chtějí něčemu novému přiučit.

Tře� místo bylo uděleno Lucii Janovské za v�pné prezentační video o Státu Izrael, využívající oblíbeného 

komiksového poje�.

Letošní ročník tak otevřel cestu i méně technicky zdatným soutěžícím, protože, jak se ukázalo, i bez znalos� HTML 

a programování lze vytvořit hodnotná digitální díla, stačí jen zapojit svou fantazii. Internetová disciplína tak projde 

jistou inovací a od příš�ho ročníku se můžete těšit na disciplínu digitální zahrnující veškeré možné formáty. 

Děkuji všem zúčastněným za vytvoření zajímavých a zábavných děl, která nyní mohou mo�vovat k další tvorbě, a 

doufám, že v pátém ročníku dojde k významnému nárůstu projektů v této disciplíně!

Giuliano Gianne�,

garant internetové disciplíny

Giuliano Gianne� se narodil v roce 1983. Vystudoval Univerzitu Karlovu, obor Politologie. V letech 

2008 až 2010 působil na Ministerstvu obrany České republiky, kde se zabýval komunikačními 

strategiemi, informačními operacemi a konkrétně kyberne�ckou obranou. Jako národní rozhodčí řídil 

první české zastoupení na cvičení kyberne�cké obrany Severoatlan�cké aliance. Do začátku roku 2014 

pracoval jako account manager v PP Partners Prague a dnes působí jako business consultant ve 

společnos� Keebola.



1. místo Dominik Turan (CZE)

2. místo Marie Chalupová (CZE)

3. místo David Pelán (CZE)
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LITERÁRNÍ DISCIPLÍNA

I když se to nemusí zdát, už vím, že jsem jedním z mnoha. Jedním z mnoha, kteří milují závan prachu, prázdna, 

pavučin, starého železa.  Pocit svobodné nicoty, který zažívám, když prolézám kolem padajících dřevěných trámů, 

třísek, oprýskané omítky, či rozbitých oken, přímo miluji. Žiji v místní radě Bejt Dagan v Izraeli. Jmenuji se Avner Bar 

Dror. A jsem infiltrátor.

Jakožto infiltrátor, neboli urbexer, je označována osoba vyhledávající opuštěná místa, fabriky, staré domy, 

železniční přejezdy, mosty. Zkrátka cokoliv, co vytvořil člověk a je těžko přístupné. I když infiltrátoři mají zásadu 

nikdy nikde nic neničit, jde většinou o nelegální činnost, jelikož se objekty mého zájmu nacházejí na soukromých 

pozemcích. Proto mé tělo zdobí několik jizev od hlídacích psů, šrámy od keřů, či řezných ran od skla. Nebezpečí 

tomu však dodává svoji nenapodobitelnou atmosféru.

Již mé jméno mne nejspíše předurčilo k tomu, co mě naplňuje. Křestní jméno Avner, slovo hebrejského významu, 

značí „Otce světla“. Kdykoliv navš�vím staré opuštěné místo, nová energie naplní i mne samotného. Mé 

prostřední jméno, Bar, si vysvětluji spíše aramejským významem „divoký“. I když i hebrejský význam, „čistý“, má 

také symboliku v mém počínání, jelikož se snažím místo nijak neznečis�t a nezanechat na něm žádné stopy. A 

jméno Dror, to je můj přímý odraz. Znamená doslova „svoboda“, či „pták“.

Jsem zvyklý spíše na osamělý způsob života, jelikož jsem vyrůstal jako sirotek. Postaráno o mě však bylo dobře, žil 

jsem v kibucu Ha-on, blízko Galilejského jezera. V něm jsem se naučil všem základním dovednostem. Nejvíce mi 

šlo lovení ryb, tudíž jsem si rybolovem přivydělával. Jakmile začal proces proměny Ha-onu na mošav, uvědomil 

jsem si, že je načase se pohnout dál. Opus�l jsem milované okolí biblického jezera, pořídil si osla, a jelikož mě již od 

malička fascinovalo fotografování, sehnal jsem si též fotoaparát. Vydal jsem se na západ, bezcílně, vstříc poznávání 

nových věcí. Při svém putování jsem narazil na nespočet opuštěných míst, jejichž atmosféra mě naprosto pohl�la, 

a protože se mé snímky, které jsem zde pořizoval, lidem velice líbily, začal jsem se živit fotografováním. Podařilo se 

mi to, co se mnoha lidem v životě nepoštěs� – živím se prací, která mě neskutečně baví.

Po čase jsem se usadil v Bejt Daganu, zhruba sedmi�sícovém městě, které nyní díky začleňování do aglomerace Tel 

Avivu celkem prosperuje. Ve svém bytě nejsem tak často, jelikož podnikám několikadenní výpravy do blízkých i 

vzdálených míst. Jednou z nich byla i výprava do bývalého sanatoria v Bitan Aharonu, malého mošavu, vzdáleného 

necelých 50 kilometrů od Bejt Daganu. Lákalo mě navš�vit místo, kde byli lidé uzdravováni a ošetřováni, a 

pomyšlení na to, zda místo skrývá nějaká tajemství. Nakonec jsem nahlédl pod roušku pravdě. Jen v jiném smyslu, 

Dominik Turan (CZE)
Izraelský urbex
1. místo



necelých 50 kilometrů od Bejt Daganu. Lákalo mě navš�vit místo, kde byli lidé uzdravováni a ošetřováni, a 

pomyšlení na to, zda místo skrývá nějaká tajemství. Nakonec jsem nahlédl pod roušku pravdě. Jen v jiném smyslu, 

než jsem čekal.

Počítal jsem, že mi výprava zabere zhruba tři dny, den cesta tam, den na místě a den na cestu zpátky. Vypravil jsem 

se tedy ráno, pěšky, jako běžně. Po několikahodinové chůzi kolem pobřeží jsem přespal v betonovém torzu 

nedostavěného hotelového komplexu, který se nehezky tyčil v krajině. Investor nejspíše pozdě poznal, že by v 

neobydleném prostředí moc nevydělal. Po klidné noci jsem plný sil dorazil ke svému cíli. Dostal jsem se přes 

rozpadlou bránu, prošel jsem po točité cestě lemované lavičkami, kolem spadené desky s basketbalovým košem 

na místě bývalého hřiště, až jsem došel k hlavní budově. Odsud bylo vidět o kousek dál na vypuštěný bazén, ve 

kterém byl pouze rozpadlý stůl a jehličí. Dovnitř jsem se dostal oknem a naskytl se mi pohled na oprýskanou 

mozaiku, která byla za dob největší slávy sanatoria jeho velkou chloubou. Prošel jsem do zadní místnos�, ve které 

bylo několik železných postelí a točité schody do podzemí. Sešel jsem opatrně dolů a naskytl se mi strašlivý pohled. 

Hora použitých stříkaček, nožů a pilníku ve mně začala vyvolávat úzkost. Jak jsem tam tak stál a pozoroval staré 

relikvie zdejší minulos�, ucí�l jsem tupý předmět na zadní straně svého krku. Poznal jsem, že jde o tlumič pistole. 

Strachem jsem se nedokázal ani pohnout. „Kdo jsi a co tu pohledáváš?“ ozvalo se klidným tónem. Pomalu jsem se 

otočil a uviděl muže ve středních letech. „Omlouvám se, okamžitě odsud odejdu, nic jsem tady nevzal a nezničil, 

chtěl jsem se jen podívat,“ zadrkotal jsem. Muž si mě prohlédl a tušíce, že hovořím pravdu, schoval pistoli. „Jsi tu 

náhodou?“ otázal se mě. A tak jsem mu vylíčil svoji zálibu. Jakmile si mě vyslechl, pousmál se. Představil se mi jako 

Hevel Idan. Vysvětlil mi, že je zde se skupinkou přátel, která zrovna prozkoumává vrchní patro budovy. Když mě za 

nimi dovedl, dozvěděl jsem se, že je všechny spojuje záliba v průzkumu opuštěných míst. Poznal jsem, že nejsem 

jediný, kdo má v Izraeli takovou zvláštní zálibu. Poznal jsem svou komunitu. Komunitu izraelských infiltrátorů.

Hodnocení:

Velmi svěží práce s originálním námětem i zpracováním představuje málo známou alterna�vní ak�vitu tzv. 

Urban Explora�on neboli poznávání opuštěných sídel, továren a dalších oblas� někdejší lidské činnos�. 

Autor si téma velmi dobře nastudoval, včetně fotografické dokumentace, a napsal dobře vyrešeršované, 

informované dílko, které kvalita�vně přesáhlo ostatní soutěžní práce.

Michaela Chalupová (CZE)
Unikátní Jeruzalém
2. místo

13. 11. 2013, Chotěboř
Volba té pravé vysoké školy není vůbec lehká a v hlavě mi už pěkných pár měsíců svádí boj žíly uplatnění, tepny 
pres�že a vlásečnice srdeční záležitos�. 

15. 12 2013, Chotěboř
Stále zoufale nerozhodná. Od přátel dostávám echo o zahraniční studijní příležitos� Rothberg Interna�onal 
School. Vůbec nevím, o co se jedná.

26. 12. 2013, Chotěboř
Tak je to program Hebrejské univerzity v Jeruzalémě pro studenty z celého světa. Ale má tato univerzita ve světě 
nějaké jméno? Nepíší se zde zápisy z hodin ještě na hliněné desky? A navíc, bydlet v Izraeli? V Jeruzalémě? Jsou 



tam vůbec mladí lidé? Můžu si tam koupit něco kromě banánů a gobelínů? Dá se tam někde jít běhat v kraťasech?  
Je v tomto biblickém městě připojení na wi-fi? 

29. 12. 2013, Chotěboř
Zjis�la jsem, že v Izraeli se nachází osm pres�žních univerzit, včetně té Hebrejské.

30. 12. 2013, Špindlerův Mlýn
Nejstarší univerzitou v Izraeli je Technion – Izraelský technologický ins�tut (IIT) v Haifě založený v roce 1912 (pro 
srovnání: nejstarší univerzitou v ČR je Karlova univerzita z roku 1347). Jen 13 let po založení IIT byla v Jeruzalémě 
uvedena do chodu Hebrejská univerzita. 

31. 12. 2013, Špindlerův Mlýn
Hebrejská univerzita se pyšní hned několika laureáty Nobelovy ceny z řad svých absolventů. Na půdě Univerzity (a 
snad i v jiných místnostech) strávila jistý čas i velice inteligentní Černá labuť Natalie Portman.

1. 1. 2013, Chotěboř
Den otevřených dveří Univerzity se koná na konci ledna. 

30. 4. 2015, Jeruzalém
Je čtvrtek večer. V Izraeli právě začíná víkend, který trvá celý pátek a sobotu. Nejlepším způsobem, jak být u všeho 
podstatného, okouzlujícího a podmanivého, je následovat davy. Noční život začíná. Yalla! Pohl� mě masa lidu 
jeruzalémského a dovede až na Machane Yehuda marketplace, známého jako “the Shuk.” Ze všech stran se ozývá 
mocný hlas obchodníků, kteří nabízí čerstvé maso, včetně mnoha druhů ryb, �síceré vůně koření, oříšky všech 
velikos�. Nemůžu si odpus�t ochutnávku vzorků zdarma. Vše chutná neskutečně. Gadol. Odbije devátá hodina 
večerní a prodejci snižují ceny. Poptávka vrcholí.
 
Je tu také mnoho párů mladých očí, které teď září, jiskří energií, žijí touto nocí. Bar Tahrir se stává středobodem 
vášnivých rytmů orientální hudby, pro které žijí krásné černovlásky i nespoutaní mladíci. Frechot. Arsim. 

1. 5. 2015, Jeruzalém
Probouzím se v pátek před polednem. S plátěnou taškou vyrážím na Bezalel arts-and-cra�s street fair. Nabídka 
ručně vyráběných výrobků od místních umělců za snížené ceny, jež trvají až do čtyř hodin odpoledne, se zdá být 
nevyčerpatelná. Dokonalá alterna�va pro nákup suvenýrů. 

Večer si udělám puding malabi, který i nekuchař jako já přivede na svět za pouhých deset minut. Stačí mít po ruce 
mléko, oříšky, cukr, kukuřičný škrob a růžovou vodu. Izraelskou kuchyni jsem si rychle oblíbila. Zbožňuju pokrm 
zvaný falafel. Jsou to smažené kuličky z cizrnové kaše v chlebové placce pita, ke kterým si dávám hranolky, 
sezamovou omáčku a zeleninu. Velmi mi tu chutnají čerstvé �ky a granátová jablka a také pečivo konafa se sirupem 
a ořechy. Jediné, co opravdu nemůžu ani vidět, je masový šašlik s cibulí.

2. 5. 2015, Jeruzalém
V sobotu mě vždy obklopí klid. Nejednou jsem už tento den strávila návštěvou Rockefeller Archeological Museum 
nebo se vydala do okolí vesnice village-y Ein Karem, kde jsou v sobotu otevřené historické kostely a řemeslné 
workshopy. Vůbec nejoblíbenější atrakcí ale pro mě zůstává Biblická zoologická zahrada. Jaká náhoda, že 
zoologové právě z Hebrejské univerzity přišli před více než sedmdesá� lety s myšlenkou vytvořit park plný 
biblických zvířat! Sababa.

Počasí dnes ukazuje svou vlídnou tvář a já si jdu zaběhat. Nejsem žádný ultra maratonec, ale když si potřebuju na 
čerstvém vzduchu pročis�t hlavu, nohy pro to mají pochopení a neprotestují. Jedinou kratší pauzu si neodpus�m v 
Teddy parku. Právě na tomto místě zakončil Australan Pat Farmera svůj 1500 km dlouhý běh nazvaný Run For 
Peace, při čemž celou cestu započal v Libanonu. Ezeh Gever! Nevím přesně, kolik kilometrů jsem dneska naběhala 
já, ale takovou baklavu si zasloužím. A věřte mi, není nad baklavu ze Zala�mo´s Bakery v Old City. Chaval Al 



Hazman. 

Na večer jsem domluvená s kamarádkou, že půjdeme do kina. Lev Smadar Cinema v German Colony je jasnou 
volbou. Nezapírám, vždy se těším, až světla v sále zhasnou a děsivě fialová barva sedaček se rozplyne ve tmě. 

3. 5. 2015, Jeruzalém
Co udělám příš� víkend, ještě nevím. Od obyvatel této země jsem se naučila neplánovat věci na dlouhou dobu 
dopředu. Přesto však jeden snový plán či plánový sen ještě mám. Chai B'Seret. Chystám se společně s přáteli 

David Pelán (CZE)
Rodina především
3. místo

Hodnocení:

Zajímavá práce formou deníkových záznamů zaznamenává cestu a úvahy dívky, která se vydává na studia 

do Jeruzaléma. Originální forma i otevřené úvahy a pochybnos� otevírají in�mní okno do autorčina nitra.

Slunce vychází nad Tel Avivem. Pro většinu lidí je dnešní ráno úplně obyčejné. Pro mne však ne. Jsem si jistý, že 
dnešek si budu pamatovat nadosmr�. Otázkou zůstává, jak dlouho to bude.

Jmenuji se Chaim Baum. Toto jméno mi dala Rodina. Nemyslím své biologické rodiče, ty jsem nikdy neviděl. Našli 
mě pod dálničním přejezdem, po matce ani stopy. Rodina se potřebovala rozrůstat, a proto mě vzali k sobě. Celý 
život jsem bydlel v Tel Avivu, v okrajové čás� města. Starali se o mě dobře, naučili mne číst a psát. Mým učitelem 
byl nyní již padesátník Zeev Reis. Měl ostré rysy, byl lehce nazrzlý, všude chodil v béžovém obleku a páchl 
cigaretami. Dal mi základní vzdělání, ale především schopnost přežít v kruzích, ve kterých se budu po zbytek života 
pohybovat. Nejdůležitější schopnos� v Rodině je vědět, kde je moje místo. Je třeba respektovat nadřízené a dát 
najevo podřízeným, kdo tady tomu velí. Někdo má to štěs�, že je syn někoho vysoce postaveného, avšak většina z 
nás si svou pozici musí vydobýt. Hlavou Rodiny je Otec, Ya'akov Abergil. Všichni k němu chovají velký respekt. To on 
rozhoduje, jakou práci vezmeme. Kontrakty se různí; od krádeží aut, kterými bývají pověřeni novější členové, přes 
distribuci a pašování drog, po vydírání a praní peněz, na což jsou vyčleněny speciální týmy. Já jsem začínal jako 
zloděj aut, ale Zeev tvrdil, že je mě škoda na takovou ubohou práci. Přimluvil se za mě u samotného Otce Ya'akova, 
aby mě převelel k pašování drog. Tím jsem získal vyšší postavení, s čímž přichází větší respekt, lepší plat a měl jsem 
nárok na vlastní byt. 

Nikdy jsem se nedostal do žádných větších problémů. Moji kamarádi končili často ve vězení, nebo ještě častěji v 
řece Jarkon. Lidé ve vězení mají nepříjemný zvyk mluvit pro� Rodině, a to samozřejmě nepřipadalo v úvahu. 
Mnoho z nich se radši zabilo, než aby riskovali brutální výslech na policejní stanici. Člen, který spáchal v 
bezvýchodné situaci sebevraždu, byl oslavován jako hrdina, kdežto na ty, kteří šli do vězení a mluvili, často čekala 
po propuštění brokovnice nabitá solí a boles�vá smrt. Rodina neodpouštěla.

Pár dní zpět si mě vzal Zeev bokem. Jeho zrzavé vlasy již byly protkané stříbrnými nitkami a jeho tvář hyzdilo několik 
ošklivých jizev. Zeev byl sice trpělivým mentorem, ale také nechvalně známý pro svou horkokrevnost a výbušnost. 
„Otec pro tebe má poslání. Jde o jednu z nejdůležitějších akcí, které jsem kdy v Rodině zažil. Važ si toho, že si tě 
vybral a nezklam ho.“ Sdělil mi. Pokračuje ve svém proslovu a předává mi zalepenou obálku. „Důkladně si to přeč�. 
Je tam vše, co potřebuješ vědět. Hodně štěs�.“ Podal mi ruku, významně kývl a odešel. Měl jsem strach; je to úkol 
od samotného Otce Ya'akova. Pokud úkol nesplním, můžu počítat jen s nejhorším. Měl pověst velice přímého a 
nemilosrdného muže. Odhodlal jsem se otevřít obálku.



Zítra v šest hodin ráno se sejdeš v přístavu s kontaktem. Bude na sobě mít černý rovný klobouk a sluneční brýle. 
Zeptá se tě, jestli jsi přítel Rodiny. Odpovíš, že navěky. Převezmeš od něj dva hliníkové kufříky. Za přístavem budou 
čekat tři bílá auta bez poznávacích značek. Nastoupíš do prostředního. Dojedete k mé vile. Tam si zásilku 
převezmu. Potřebuji někoho spolehlivého. Nikdo se o tomto nesmí dozvědět. Jestli otevřeš kufříky, zemřeš. Jestli 
někomu něco řekneš, zemřeš. Jestli tě někdo bude sledovat, zemřeš. Vkládám v tebe důvěru.

Ya'akov

Modlím se, aby vše šlo podle plánu. Nechápu, proč jsem byl vybrán zrovna já. To ovšem není moje starost. Já se jen 
musím postarat o bezchybné provedení. Nesmím zklamat Otce.

Slunce vychází nad Tel Avivem. Vstávám ještě za tmy, musím být dokonale připraven. Chystám si náhradní 
zásobníky do své pistole. Oblékám se a snažím se nemyslet na to, že to může být moje poslední ráno. Do přístavu 
jdu pěšky a dávám si pozor, aby mě nikdo nesledoval.

Hledám muže s rovným kloboukem a slunečními brýlemi. Stojí opřený o zeď skladiště. U nohou dva kufříky. 
Stoupnu si kousek od něj a hledím před sebe. „Jsi přítel Rodiny?“ slyším předem domluvenou otázku. „Navěky.“ 
Odpovím mu a pohlédnu na něj. Ranní slunce se leskne v jeho brýlích. Má pečlivě zastřiženou bradku. Předá mi 
beze slova kufříky a odchází rychlým tempem. Uchopím je a podivím se jejich váze. Jsou těžší, než vypadají. 
Vydávám se za přístav, kde již z dálky poznávám tři velká bílá auta. Sedám do prostředního, řidič kývne na pozdrav a 
beze slova se rozjíždí.

Cesta se mi zdá nesnesitelně dlouhá. Každou chvíli kontroluji, jestli není auto sledováno. Podrobně zkoumám 
každého chodce, kterého míjíme. Konečně přijíždíme před vilu Otce. Slyšel jsem o ní jen z vyprávění. Obrovská bílá 
prosklená budova za městem, s bazénem větším než můj byt. U mohutné ocelové brány stojí dva ozbrojení muži. 
Jakmile nás uvidí, začne jeden z nich mluvit do vysílačky. Brána se otevírá a my vjíždíme dovnitř. Na konci dlouhé 
příjezdové cesty stojí dva muži. Jeden je oblečen do neprůstřelné vesty a třímá automa�ckou pušku. Ten druhý je 
podstatně menší, u pasu mu visí pistole a má na sobě čistě bílou košili. Auto zastavilo. Vystupuji s kufříky. Jakmile je 
menší muž spatří, usměje se. Určitě je to Otec Ya'akov. „Je to pro mne čest vás potkat osobně, Otče.“ Pozdravím ho 
s až posvátnou úctou. „Zde je vaše zásilka. Nikdo nás nesledoval.“ Předávám mu kufříky. Okamžitě zkontroluje 
jejich obsah. Co skrývají, mi však zůstává zatajeno. „Děkuji, Chaime. Dnes jsi udělal obrovskou službu Rodině. 
Bohužel ale víš příliš mnoho. Není to nic osobního, ale nemohu si dovolit ohrozit celou Rodinu �m, co víš. Rodina 
především.“ Jak dokončuje větu, slyším cvaknout kohoutek. Nes�hnu skrýt překvapení ve své tváři. Co jsem udělal 
špatně? Proč já? Nekonečný proud otázek zahlcující mou mysl je přerušen zvukem výstřelu. Cí�m bodnu� u srdce. 
Najednou ztrácím kontrolu nad nohama a padám k zemi. Přes černý závoj halící můj zrak spatřím ještě tratoliště 
krve rozlévající se po zemi. „Rodina především.“ Doznívá mi v hlavě.  

Hodnocení:

Svěží dílko zachycuje vyprávění příslušníka organizovaného zločinu i jeho retrospek�vní pohled na zapojení 

do života na druhé straně zákona. Autor si látku dobře nastudoval a pomocí nenásilných náznaků nabízí 

vhled do méně známé součás� izraelské společnos�, do světa tradičních rodinných gangů, se kterými Izrael 

dese�le� neúspěšně bojuje. 



Mar�n Modrý (CZE)
Věda a víra
4. místo

Věda a víra jsou na první pohled dvě věci, které jsou a vždy budou v rozporu. Dva pohledy na věc. Dvě strany mince. 
Známý biolog Richard Dawkins dokonce říká: „Jsem pro� víře, protože nás učí být spokojený s věčným 
nechápáním světa.“ Ale já se nemohu nezeptat: Je tomu skutečně tak? Protože pokud nám víra doopravdy brání v 
poznávání světa a jeho principů, jak je možné, že Izrael, stát, který historicky vždy ovlivňoval jeho duchovní 
kontext, dosáhl tolika vědeckých úspěchů? Rozhodl jsem se v této eseji zamyslet nad �m, zda věda a víra jsou 
skutečně dvě věci, které by si navzájem stály v cestě.

Pouto s Izraelem
Už v úvodu mi jistě můžete oponovat. Izrael samozřejmě můžeme vnímat jako útvar čistě poli�cký, ale území, na 
kterém se nachází, bylo vždy pro Židy ještě něco víc. Jednalo se o jakési spirituální spojení, po léta nenaplněnou 
touhu žít v zemi, která je v Tanachu popsána jako domov, výchozí bod, země předurčená Židům. Jedná se o místo, 
kde může najít útočiště kdokoli židovského původu. Zdali dnes obyvatelstvo Izraele toto spojení vnímá, není v 
mých silách soudit, ale historicky bylo vždy velmi znatelné.

Protesty a odpor
Tato esej vychází z myšlenky rozporu obou stran, proto i přes to, že většina vědeckého výzkumu a teorií se s celým 
Tanachem nevylučují, musíme najít také na oblas�, kde bude věda a víra (vysvětlovaná především v Tóře) v 
logickém rozporu. Právě tyto odchylky mohou vést k problémům, jako jsou například protesty pro� nucení 
izraelských dě� do učení matema�ky a dalších vědních oborů, ale také mnohdy až směšně znějící výstupy jako 
například bojkot Avrahama Ravitze pro� mlékárenské společnos� prodávající jogurty s dinosaury jako maskoty.
Tóra je shledávána v rozporu především se dvěma vědeckými teoriemi. Jedná se o kosmologickou teorii velkého 
třesku a vymírání dinosaurů na konci křídy, resp. o existenci dinosaurů samotných. V souvislos� s �mto logicky 
vyplývají otázky jako například, zdali by se mělo o velkém třesku nebo evoluční teorii hovořit jako o faktu nebo o 
teorii, vzhledem k tomu, že o těchto částech nenajdeme v Tóře zmínky.

Shoda vědy a víry
I přes tyto značné vlny rozporu však můžeme samozřejmě nacházet i vědce, kteří věří jak v pravdivost Tóry, tak v 
některé z těchto teorií. Zde nemohu nezmínit americkou herečku Mayim Hoyu Bialik, která mimo jiné získala také 
doktorát z neurobiologie a věří v pravdivost Tóry.

Snad poněkud ironicky je nejznámější pro svou roli v americkém seriálu The Big Bang Theory (Teorie velkého 
třesku). Tento seriál se sice nesnaží nějak informovat o zmíněném vědním problému, ale Mayim Bialik se i tak 
zmiňuje, že ji zajímá cesta, jak hledat možnost co největší harmonie mezi její vírou a vědeckými poznatky.

Interpretace Tóry
Řešení tohoto sporu musíme hledat právě v interpretaci samotné Tóry, nejvýznamnějšího spisu Tanachu, 
„hebrejské bible“. I přes to, že ortodoxní židé možnost interpretace často nepřipouš�, většina ostatních si myslí, že 
v dnešní době je různý výklad téměř nezbytný a hebrejské texty je nutné dále studovat a hledat jejich význam. V 
knize Průvodce pro zmatené, která byla napsána v 20. stole�, je pasáž, ve které se přímo říká, že „Způsob Stvoření, 
udaný v Tóře, není myšlený doslovně ve všech svých částech.“

Můžeme se tedy zamyslet nad konkrétními částmi Genesis. Větu „Bůh řekl: ,Ať je světlo!' – a bylo světlo.“, bychom 
mohli brát jako vysvětlení konce singularity, za�mco „dny“, které jsou zde popisovány, můžeme vnímat jako 
mnohem delší časové úseky, než je 24 hodin (argumentem může být, že Slunce bylo stvořeno až čtvrtý den). 
Diskuze se však odvíjí také kolem 21. verše první kapitoly Genesis: „Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a 
všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků.“ V hebrejském 
originále se to�ž hovoří také o stvořeních „taninim gedolim“, kde „gedolim“ znamená velký a „taninim“ je slovo 



dodnes těžko přeložitelné. Mohlo by se zde jednat o dinosaury?

Je věčně nezodpověditelnou otázkou, zda se Tóra mýlí, nebo zda je naopak po správném pochopení veršů vědecky 
korektní. Tahle esej však není zaměřená na interpretaci svatých textů. Položil jsem si otázku, zda víra musí být 
něco, co stojí vědě v cestě (nebo naopak), ale během psaní a sledování filozofie některých izraelských učenců jsem 
došel k závěru, který mě sám trochu překvapil. Nemohu se to�ž zbavit dojmu, že věda a víra jednoduše odpovídají 
na odlišné otázky, tudíž si ani nemohou stát v rozporu. Pokud se podíváme na verše Bible, zjis�me, že se nesnaží 
být fak�cky korektní, ale vysvětlují lidské chování nebo smysl života, což jsou odpovědi, které věda nehledá a ani 
nemůže najít.

Možná právě umění rozhodnout se, kde hledat odpovědi na jaké otázky, je klíčem ke shodě vědy a víry. A Izrael 
nám ukazuje, že shoda je možná. I přes mnohé protesty a výstupy pro� některým teoriím zde můžeme vidět 
spoustu vědeckých úspěchů, existujících bok po boku se svobodnou volbou, zda věřit, či nevěřit. A právě tohle pro 
mě znamená Izrael.

Hodnocení:

Odvážná filosofická úvaha na náročné téma vztahu judaismu a moderní vědy. Autor na prostoru 

omezeném pravidly soutěže zdatně poskládal jednotlivé argumenty, jakkoli je látka nesmírně náročná. 

Práce má přesvědčivý a sympa�cky smírný závěr.

Petr Hladík (CZE)
Izraelský diamantový průmysl
5. místo

Zahradní výšina. Tak by se z hebrejš�ny dal přeložit název Ramat Gan, města přibližně stejně velkého jako Plzeň, 
které se nachází na jihozápadním okraji Tel Avivu. Ramat Gan nepatří k tomu, co si průměrný Evropan představí 
pod souslovím „izraelské město“, není to dokonce ani středisko cestovního ruchu, kam byste se těšili na 
dovolenou. Přesto však existuje skupina lidí, kterým při vyřčení jména Ramat Gan zasví� oči - obchodníci s 
diamanty.

Ačkoli se v Izraeli žádné diamanty netěží, v Ramat Ganu vyrostla jedna ze tří největších diamantových burz na 
světě. Ve čtyřech výškových budovách postavených na přelomu 20. a 21. stole� denně probíhají obchody za 
miliony dolarů, samotný izraelský diamantový průmysl je však mnohem starší než toto tepající srdce drahých 
kamenů v Ramat Ganu. Židovš� obchodníci ovládali obchod s diamanty již od počátku jeho existence, tj. od 15. 
stole�. Samotný vznik tohoto trhu v Izraeli se datuje do roku 1937, kdy byla otevřena první brusírna diamantů na 
tomto území. Ve městě Petah Tikva ji zbudovali Židé prchající z Antverp před nacismem, kteří byli v tomto odvětví 
zběhlí. Sta�s�ky dokládají, že se diamantovému průmyslu v počátcích dařilo-  již v roce 1944 zaměstnával 3300 lidí 
ve 33 různých podnicích a export diamantů se v tom samém roce stal nejdůležitějším vývozním ar�klem Britského 
mandátu Pales�na.

Doba prosperity však skončila s narůstajícím poválečným napě�m, které vygradovalo prak�cky naprostou 
marginalizací tohoto sektoru izraelské ekonomiky v době po deklaraci nezávislos� Státu Izrael. Doby temna jsou 
naštěs� už dávno pryč a diamanty se v Izraeli zase nakupují a prodávají. Do roku 2007 (vyjma výkyvu nastalého po 
teroris�ckém útoku na Světové obchodní centrum) prodej diamantů utěšeně rostl, což dokládá například nárůst 
počtu ak�vních členů Izraelské diamantové burzy, a to z 2375 v roce 1995 na 2830 o dvanáct let později. Ne vše 
však bylo tak růžové, jak by se mohlo při prvním pohledu na výše uvedená čísla zdát. Přestože obchodní partneři 
zůstali celou dobu stejní (USA, které vykupují tře�nu až polovinu exportu izraelských briliantů, pak Hongkong, 



Belgie a Indie), struktura vývozu se výrazně změnila. Sta�s�ky z roku 2007 dokládají, že celých 12 % všech na světě 
vybroušených diamantů bylo tehdy upraveno právě v Izraeli. Toto číslo se však propadlo o celou čtvr�nu do roku 
2010. Propad byl způsoben nárůstem dravé konkurence z Indie a z afrických států, hlavně pak z Namibie. 
Zajímavos� je, že i tyto podniky jsou převážnou většinou vlastněny izraelskými občany.

Největší rána však přišla v roce 2009. Světová ekonomická krize se nevyhnula ani Izraeli, natož pak jeho 
diamantovému průmyslu. Celosvětový propad hospodářství tvrdě zasáhl izraelský export, nebyl to však jediný 
důvod, proč nastaly těžké časy. V roce 2012 objevila policie nelegální banku fungující přímo v Ramat Ganu, která 
prala špinavé peníze vydělané právě na diamantech. Celkové množství propraných peněz přesáhlo miliardu šekelů 
(cca 5,5 miliardy korun podle tehdejšího kurzu), což vyús�lo ve ztrátu důvěry veřejnos� vůči diamantovému 
průmyslu. Následujícího roku museli lidé v Ramat Ganu znovu bojovat o svou finanční stabilitu, a to kvůli vládnímu 
návrhu na změnu zdanění tohoto odvětví. Jeho základní smysl byl v tom, že by prodejci diamantů již dále nepla�li 
1,5% daň z obratu, nýbrž 26,5% korporátní daň, což by znamenalo velký nárůst zdanění i byrokracie, což celému 
odvětví velice uškodí.

Poslední morovou ranou pak bylo oznámení banky Leumi, jedné z největších izraelských bank, kde veřejně 
deklarovala, že již nebude poskytovat žádné úvěry obchodníkům s diamanty. Uvážíme-li, že banka Leumi měla 
právě v tomto odvětví silnou (cca dvace�procentní) pozici a že jen velmi málo jejích konkurentů je ochotno a 
schopno její postavení nahradit, vychází nám, že změna banky zůstane ještě dlouho hlavní staros� všech Izraelců, 
kteří mají s diamanty něco společného. Mimoto musí prodejci těchto nádherných kamenů počítat s proměnlivou 
bezpečnostní situací Blízkého východu, což ukazuje výrok Shmuela Schmitzera, prezidenta Izraelské diamantové 
burzy. Ve svém rozhovoru pro Haaretz prohlásil: „V první polovině roku 2014 jsme zaznamenali nárůst prodejů o 
3,5-  4 %. Nic drama�ckého, ale byl to růst. Pak přišel červenec a export se propadl o 15 %.“.

„Červencem“ myslí operaci Ochranné ostří, jak označujeme válku mezi Izraelem a hnu�m Hamás, jež mimo jiné 
vyús�la v odchod nákupčích diamantů pocházejících ze zahraničí a posun slavného „Izraelského týdne diamantů“ 
ze září na říjen, což znamenalo další propad prodejů - brusiči nes�hli diamanty objednané v říjnu připravit na 
Vánoce, kdy se jich prodává nejvíce.

Přes to všechno zůstává diamantový průmysl velmi důležitou složkou izraelského hospodářství. Celkový obrat 
tohoto průmyslu minulý rok dosáhl úrovně cca 20 miliard USD, což odpovídá přibližně 24 % exportu této 
blízkovýchodní země. Diamanty jsou tak významné, že sta�s�cké úřady všude na světě vydávají pro izraelský vývoz 
dvě sta�s�ky - bez diamantů a s diamanty. Mimoto jsou zde náznaky lepších zítřků pro tento nejtvrdší přírodní 
nerost - pilotní projekt vedený Yoramem Dvashem, pokladníkem Izraelské diamantové burzy, podporuje malé 
soukromníky, pro něž je nové vybavení příliš drahé. Nedávno bylo za 2,5 milionu ILS postaveno moderní zařízení 
určené k broušení diamantů. Přestože má zaměstnat „jen“ 100 lidí, zájemců bylo více než 500 a počet stále stoupá. 
Izraelská vláda se rozhodla tyto záměry také podpořit, a to stavbou nových brusičských škol a podporou 
Interna�onal Gemological College, a to hlavně z toho důvodu, že je brusičům průměrně více než 50 let.

Zajímavos� je, že výše zmíněnou IGC vystudovala i jedna Češka. Erika Lori, jak se tato dáma jmenuje, se teď živí 
odhady cen diamantů a žije v Praze.

Izraelský diamantový průmysl prošel turbulencemi, od zavření všech brusíren v roce 1948 až po skvělý obchodní 
rok 2008. Obchodníci přežili útok na WTC, snad přežijí i dnešní problémy. „Diamanty jsou věčné,“ zní mo�o těžaře 
diamantů, rodiny De Beers, které se objevilo i ve filmu o Jamesu Bondovi. Doufejme, že alespoň tak dlouho vydrží i 
diamanty v Izraeli.

Hodnocení:

Skvěle vyrešeršovaný esej o jedné z nejlukra�vnějších, přesto obecně málo známé oblas� izraelské 

ekonomiky. Velmi dobrá práce se zdroji a sta�s�kami odhaluje tradiční židovsko-izraelské umění obchodu s 

diamanty a zařazuje je do dobového kontextu i současného vývoje světové ekonomiky.



O�o Dóka (SVK)
Pro�póly a ich spojitosť
6. místo

Izrael - pre niekoho iba malý kúsok zeme na blízkom východe, pre iného krajina s bohatým kultúrnym odkazom. 
Izrael je jedinečnou, nevšednou krajinou s  mnohými zaujímavosťami, ktoré sú pre nás záhadou, niečím 
nepoznaným. Stále nás dokáže prekvapiť.

Na začiatok  krátka otázka: Čo môže krajina ako Izrael ponúknuť mladému modernému človeku? Moja odpoveď 
znie jasne-  veľmi veľa. A nie sú to len zvyky, tradície, bohatá história a kultúra, čo robia z Izraela atrak�vnu krajinu. 
Významne tomu napomáha aj ústretovosť ľudí a ich ochota vzájomne si pomôcť, čo vám povie každý jeden 
Izraelčan. Z vlastnej skúsenos� môžem potvrdiť, že mnoho Izraelčanov je odhodlaných vám pomôcť naozaj so 
všetkým. Mňa konkrétne doviedli až pred dvere reštaurácie, ktorú som asi pol hodiny hľadal. Zaujímavý je fakt, že 
Izraelčania sú za svojho krajana pripravení nasadiť aj svoj vlastný život, ako to bolo  prednedávnom v  prípade 
starostu Jeruzalema.

Práve táto krajina je kolískou originálnej sebaobrany KRAV-MAGA, ktorá predstavuje sústavu techník na boj 
zblízka. Bojové umenie s týmto názvom je akousi špecialitou Izraela. Je paradoxom, že práve národ, ktorý bol celé 
stáročia považovaný za nezdravý a neperspek�vny,  priviedol na svet  tak účinné bojové umenie. Umenie, ktoré je 
podľa môjho názoru nepoznané a veľmi atrak�vne nielen pre mládež. Pôvodne bolo určené pre príslušníkov 
ozbrojených síl Izraela,  postupne si však získavalo  stále väčšiu obľubu aj u obyčajných a najmä mladých ľudí. 
Dokonca je zaradené do učebných osnov izraelských stredných škôl. Vyučuje sa v rámci telesnej výchovy, čo je, 
myslím si, pre stredoškolákov zvlášť pútavé a v konečnom dôsledku prospešné. 

Viete kde má Krav-Maga  korene vzniku a kto tento systém zostavil? História tohto bojového umenia je pre mňa 
obzvlášť vzácna, nakoľko  spája Izrael so Slovenskom. Príbeh boja zblízka, presnejšie povedané príbeh jeho 
vynálezcu sa začal práve v mojom rodnom meste v Bra�slave, v súčasnom hlavnom meste Slovenskej republiky. 
Duchovným otcom bojového umenia je Imi (Imrich) Lichtenfeld, ktorý sa narodil slovenským židovským rodičom. 
Imiho otec už odmalička viedol svojho syna k láske k športu a bojovým umeniam. Imi začal navštevovať 
bra�slavský športový klub Herkules, ktorý patril jeho otcovi. Tu sa začala formovať legenda menom Imi 
Lichtenfeld. Svoje bohaté skúsenos� z boxu a zápasenia postupne aplikoval do formy, ktorá mohla byť použitá na 
rýchlu elimináciu pro�vníka v pouličnom boji. Bolo to v období 2. svetovej vojny, ktoré predstavovalo pre židov 
najťažšie časy. Aj napriek nacis�ckým útokom na židovské komunity mladý Imi s priateľmi hľadali a  vytvárali 
najefek�vnejšie spôsoby zneškodnenia súpera. Neraz sa stalo, že tento spôsob boja zachránil život nie len jemu, 
ale aj jeho kamarátom. Ešte počas vojny bol však Imi nútený opus�ť Slovensko a emigrovať do Izraela. Tam vstúpil 
do ozbrojených síl a stal sa učiteľom nového bojového umenia nazývaného Krav-Maga.
  
Čím je tento bojový systém odlišný od iných bojových umení? Krav-Maga nie je klasickým bojovým umením, nie je 
to žiadna férová, pravidlami riadená záležitosť v ringu. Je to boj o život, kde sa vždy počíta s najhorším. Spoznávate 
pri nej samého seba, svoje možnos� a schopnos�. Dodáva vám odvahu a pocit rela�vneho bezpečia a zároveň 
vám vštepuje sebaovládanie. Krav-Maga si za veľmi krátky čas dokázala získať priaznivcov po celom svete a 
skutočne plní svoje poslanie, ktoré znie: „ Aj tam ten môže kráčať v pokoji.“ Naučí vás, ako pomôcť  slabším vo 
vážnej situácii. Príkladom, ako Krav-Magu využiť v praxi, je už spomínaný súčasný starosta Jeruzalema Nir Barkat. 
Vďaka ovládaniu techniky tohto bojového umenia nedávno na ulici holými rukami zneškodnil ozbrojeného 
pales�nskeho teroristu. Týmto činom zachránil  životy nevinných ľudí, za čo si zaslúži obdiv.

Krav-Maga sa stará predovšetkým o zachovanie života.  Existuje však aj tradícia, úplne odlišná, ktorá ma v Izraeli 
mimoriadne upútala. Je to úsilie o zachovanie pamiatky  mŕtvych  kladením  kamienkov na hroby. Tento zvyk 
pripomína židom náboženské presvedčenie, že Boh je stelesneným skaly a každý malý kamienok predstavuje 
ľudskú dušu, teda úlomok tejto skaly. Samotná tradícia pochádza z obdobia staroveku, keď židia museli opus�ť 
Egypt. Počas stras�plného putovania zahynulo v púš� nespočetné množstvo ľudí. Pochovávali ich tak, že na mŕtve  



telá navŕšili kamene, aby ich uchránili pred divou zverou. Tento zvyk je pre židov veľmi dôležitý a striktne 
dodržiavaný. Cintoríny sa zvyknú navštevovať v deň výročia úmr�a predkov, alebo počas významných sviatkov 
židovského kalendára. Na hrobe zapália kahanec, položia kamienok a  odriekajú zádušnú modlitbu nazývanú 
kadiš. Znovu sa však na�ska tá istá otázka: Prečo kamienky a nie kvety ? Vysvetlenia sa môžu v istých súvislos�ach 
líšiť, avšak tú podstatu tradície si všetky z nich zachovávajú . Kvet je síce krásny, ale po čase uhynie, pričom 
kamienok ostane žiť večne. Kamienok symbolizuje trvácnosť spomienok na drahú osobu a ochráni ju pred zlými 
duchmi a démonmi. Rabín Simkha Weintraub ponúka ešte aj ďalšie tradičné vysvetlenie: „Keď  na hrob položíme 
kamienok, znamená to, že sme tam boli a všetky spomienky na mŕtveho stále pretrvávajú a žijú v nás.“

Tak ako sa prostredníctvom kamienkov zachovajú naše spomienky na už zosnulú blízku osobu, tak isto sa 
zachovajú aj spomienky na Izrael vďaka našim neopakovateľným zážitkom, pocitom a novým poznatkom. A možno 
to budú pro�póly a ich zarážajúca spojitosť, čo nám otvorí tajné dvere k tejto nádhernej krajine, ktorou Izrael 
určite je. Dúfam, že som trochu podnie�l vašu zvedavosť  a mo�voval vás k návšteve tohto možno menej 
známeho, ale určite výnimočného kúsku Zeme, kde kráča ruka v ruke minulosť s prítomnosťou, poznané s 
nepoznaným, realita s nostalgiou.

Hodnocení:

Není nad zkušenost očitého svědka, i když mohla být zohledněna mnohem šířeji. Problema�cké rozpolcení 

eseje na dva hlavní náměty je ve výsledku celkem přijatelně sceleno snahou o vypíchnu� přitažlivos� 

paradoxů. Inspiraci  četnými zdroji lze rozeznat jen u doslova citovaných pasáží, jinak je umně skryta pod 

vlastním zpracováním.     

Samuel Oswald (SVK)
Izrael - vedecký motor sveta
7. místo

Keď sa povie Izrael, mnohí z vás si predstavia známu kultúrnu alebo náboženskú pamiatku s množstvom židov a 
turistov, ako je napríklad múr nárekov. Ďalej je Izrael pre ľudí už len neveľký subtropický a piesočný štát, ktorý pre 
kultúrne a nábožensky neznalých, nie je veľmi zaujímavý. Aj keby zmizla všetka minulosť, ktorou Izrael prekypoval, 
bol by stále významným štátom v popredí všetkých svetových krajín pokroku. Hovorím o vzdelaní a o Izraeli ako 
vedeckej krajine.

Izrael je jedno z prvých miest, kde začalo ľudstvo svoju púť. Bolo to územie blízko Mezopotámie a stalo sa kolískou 
viacerých náboženských prúdov, z ktorých sa najsvätejšie miesta nachádzajú práve tu. Vznik prvého mesta Jericha 
sa odhaduje na osem�síc rokov pred Kristom. Už vtedy bolo toto územie významné aj vďaka križovatkám 
pribúdajúcich obchodných ciest, pre ktoré sa stalo rýchlo ekonomicky vyspelé.

Závis� hodné územie bolo však aj podnecovateľom mnohých sporov a v neskoršej dobe, bohužiaľ, aj vojen. Toto 
územie si nárokovalo vyše jedenásť krajín vrátane tých úspešnejších, ako boli rímska či byzantská ríša.

Aj napriek všetkým katastrofám, ktorým si v minulos� musel prejsť, si udržal svoje vedecké poznatky a knihy od 
čias, čo ľudstvo píše. Teraz vďaka vzdelaným a inteligentným ľuďom má tre�e miesto na svete čo sa týka 
najvyššieho podielu obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním. Tiež patrí medzi štáty s najdlhšou dobou vzdelávania 
aj napriek tomu, že stredná škola sa končí tre�m ročníkom. Na rozdiel od nás majú povinných šesť maturitných 
predmetov. Okrem domáceho jazyka, anglič�ny a matema�ky sa učia aj o dejepise, spoločenských vedách a o 
svetovej literatúre.



Čo robia s toľkými vysokoškolskými vzdelancami? No predsa posúvajú vedu stále ďalej a ďalej. Všetci sa angažujú 
do rôznych inš�tútov a vedeckých zariadení, vďaka ktorým stojí Izrael na špičke mysleného ľadoborca, ktorý 
prerýva oceán nevedomos� spolu s ostatnými vyspelými krajinami. Možno vás to prekvapí, ale veda a technológie 
je v Izraeli najrozvinutejšie odvetvie. Neviem, ako to dokážu, ale oni pravidelne publikujú desaťkrát viac vedeckých 
článkov ako priemerná krajina vo svete. Vďaka tomu im patrí aj patričné uznanie. Veď židia vlastnia dvadsaťsedem 
percent všetkých Nobelových cien udelených len za fyziku.

Všetky vedecké pracoviská v Izraeli sú vo svete pres�žne a spomedzi nich je najpres�žnejší Weizmanov inš�tút 
vied. Tento inš�tút je niečo ako tajný sen všetkých vedcov. Len sa tam pozrieť by bol nezabudnuteľný zážitok. 
Okrem iného sa môže pochváliť aj tým, že má vlastný urýchľovač čas�c! Fyzika nie je len jediná oblasť vedeckého 
záujmu Izraela. Zameriava sa aj na počítačové technológie, medicínu, poľnohospodárstvo a veľa ďalších, z ktorých 
sú všetky na vysokej technologickej úrovni.

Izrael má rozlohu menšiu než je polovica Slovenska, ale ani to mu nebráni aby sa pokladal za svetovú mocnosť. Nie 
v ekonomike, sebestačnos�, počte vojakov alebo vo veľkos� vplyvu. Izrael je mocnosť vedecká. Má však aj svoju 
temnú stránku. Je tu naozaj čo ochraňovať a možno aj to bol jeden z dôvodov, prečo Izrael nepodpísal zmluvu o 
nešírení jadrových zbraní. 

Týmto aktom patrí medzi štyri krajiny, ktoré jediné vlastnia a ďalej vyrábajú jadrové zbrane. "Každý, kto má v 
rukách moc, má sklon ju zneužívať ", ako povedal Montesquieu. Tento výrok sa tu dá dokonale uplatniť. Okrem 
jadrových zbraní vlastní Izrael aj zbrane biologické. Má čierny mor z dôb stredoveku, ebolu, na ktorú dosiaľ nie je 
liečba, a vyvíjajú ďalšie "dokonalé" baktérie a vírusy, ktoré sa po vypustení dajú zastaviť len veľmi ťažko, ak vôbec. 
Lekárske správy z bojov v Gaze a Libanone hovoria o novom druhu biologickej zbrane, ktorá už nie je biologického 
pôvodu a dosiaľ nebola nikde použitá. Ide o nanotechnológie. Jednoducho o mikroskopických robotov o veľkos� 
vírusov, ktoré preniknú do tela a zničia tkanivo zvnútra. Na mŕtvych vojakoch z bojov neboli nájdené žiadne 
známky vonkajšieho poškodenia tela. Tento robo�cký vírus ich zabil zvnútra.

Tieto dve tváre Izraela - náboženská a vedecká sa niekedy aj stretnú. Významný svetový fyzik Gerald Lawrence 
Schroeder pracoval okrem iného aj práve tu, na Weizmanovom inš�túte vied. Má doktorát z vied o Zemi a 
planétach a z jadrovej fyziky. Už dlho sa zaoberal tým najmenším vo vesmíre a o prvopočiatočných silách, ktoré 
pomáhali vesmír stvoriť. Doteraz napísal štyri knihy o Bohu, stvorení vesmíru, o prírodných silách a o poznatkoch s 
ktorými súhlasí celý vedecký svet. Koniec koncov čo nám chce týmito knihami povedať? Že veda a náboženstvo nie 
sú úplne oddelené a dokonca aj to, že vďaka vede a logickým úvahám dokázal existenciu Boha. Je to naozaj na 
zamyslenie ale keď je to podložené toľkými faktami, nemôžeme jeho tvrdenie brať na ľahkú váhu.

Od počiatku civilizácie bolo územie Izraela napred opro� zvyšku sveta a tak to je aj teraz. Môžeme si len 
predstavovať kam až ich um a technológia v budúcnos� dostane. O Izraeli sa dá písať v mnohých smeroch. Mňa 
najviac zaujal ich rýchli pokrok a preto len dúfam, že som vám priniesol nový pohľad na dnešný Izrael, ako na jednu 
zo svetovo vedecky najvyspelejších krajín sveta.

Hodnocení:

Kvalitní nastudování zdrojů a jejich  poměrně hladká syntéza. Otevřenost při pojmenování kontroverzních 

skutečnos�. Dobře položené otázky sice nevedou k důkladné  analýze, avšak správně pobízejí k hlubšímu 

zamyšlení. Celkový dojem ruší neobratnost některých vazeb a drobné překlepy.



Alexandra Antalová (SVK)
Cyklis�ka vyvezená do Izraela
8. místo

Cez viaceré projekty sa k nám dostávajú informácie o tom, ako iné krajiny pomáhajú Slovensku. Bohužiaľ, 
informácií, kde hlavným ambasádorom je Slovenská republika alebo občan SR, je veľmi málo. Dalo by sa povedať, 
že pomaly žiadne. Nás, občanov SR to nikdy nejako netrápilo, ale rozsah tejto neinformovanos� som si uvedomila 
až vtedy, keď sa ku mne dostala prihláška do projektu Cemach.

Hm, čo viem o Izraeli? V duchu som sa snažila rozpamätať na hodinu zemepisu, niekde v 7.ročníku ZŠ, keď som sa 
učila základy o tejto krajine. Veru, pamäť mám dobrú- prímorský štát, 4 susedné krajiny, hebrejčina, olivy, 
pamiatky a mnoho ďalších, či už technologických alebo historiografických zaujímavos�. Bohužiaľ, �eto informácie 
som nikdy nevyužila. A tak, keď nás poc�l svojou návštevou izraelský veľvyslanec, som sa cí�la naozaj 
sebavedomo. Avšak pri položení ľahkej otázky „Čo viete o Izraeli?“ sme boli aj tak všetci �cho, dokonca aj ja. V tej 
chvíli ma nenapadlo, že poznám veci, o ktorých možno nevie ani pán veľvyslanec.
Dovoľte mi otestovať si vašu informovanosť.

Poznáte Petra Sagana?

Hovoria vám niečo mená Giovanni Lombardi a Ran Margaliot?

Počuli ste niečo o Cycling Academy team by Peter Sagan?

Pokiaľ ste na všetky otázky odpovedali áno, je na vás, či budete pokračovať v čítaní. Pokiaľ ste aspoň na jednu 
odpovedali záporne, potom sa môžete dozvedieť niečo nové, čo ma úprimne veľmi teší. Poďme pekne od 
začiatku. Giovanni Lombardi je veľmi obyčajné talianske meno. Málokto vie, že pod týmto menom sa skrýva 
niekdajší taliansky víťaz štyroch etáp na Giro d´Italia. A víťaz olympijskeho zlata z Barcelony 1992. Dnes už 
prachom zapadnutá hviezda je agentom najlepšieho slovenského cyklistu Petra Sagana. Ten momentálne krúži 
niekde po ománskej púš� asi 1333 míľ od Jeruzalema. Tak čo s ním má spoločné? Odpoveď sa skrýva v mojej tretej 
otázke- Cycling Academy team by Peter Sagan.

Celé sa to zrodilo v hlave bývalého talianskeho cyklistu a dnešného agenta Petra Sagana. Giovanni Lombardi sa 
rozhodol rozširovať obzory mladým talentom z necyklis�ckých krajín. Neviem, ako to presne prebiehalo, ale toto 
je moja predstava. Ran Margaliot nebol veľmi úspešný cyklista. Už vo svojich dvadsia�ch šies�ch rokoch ho 
predstavujú médiá ako bývalého cyklistu. A tak tento reprezentant Izraelu padol do oka Lombardimu. Ten so 
svojím veľkým potenciálom pomáhať necyklis�ckým krajinám sa rozhodol práve pre Izrael, ktorý sa športovo 
veľmi orientuje na Európu a vidí v nej svoj vzor. A Lombardi veľmi dobre vedel, že za pomoci Margaliota bude 
osveta cyklis�ckého sveta omnoho ľahšia. Predsa len, ľudia radšej vypočujú domáceho športovca. Po ich stretnu� 
určite nezaháľali a spoločne sa vydali na stras�plnú cestu, ktorá, ako dúfam, čoskoro prinesie aj ovocie. Že tento 
�m naozaj funguje, sme sa presvedčili v januári, keď sa konala Tour de San Luis v Argen�ne. Na tejto Tour sa 
predstavil aj Cycling Academy team by Peter Sagan. Tím je zostavený z jazdcov, ktorí nedostali možnosť ukázať svoj 
potenciál vo vyšších súťažiach a svetových kluboch. Národnostne ide o jazdcov zo strednej Európy, a teda 
Slovenska, Česka a Poľska, ktorí sú doplnení práve pia�mi izraelskými nováčikmi. Celý �m pozostáva z 12 cyklistov 
a ich hlavným ambasádorom, mentorom a radcom je Peter Sagan. Ten, ako ho poznáme, určite nestráca čas a 
svojich zverencov podporuje v boji medzi konkurenciou.

Samozrejme, odporcovia sa nájdu vždy. Už viacero ľudí napísalo na sociálnych sieťach, že je to len komerčný ťah 
Petra Sagana. Ten vraj nedisponuje toľkými kvalitami ako v predchádzajúcich rokoch a jediné prečo to robí, je, aby 
sa zviditeľnil.

Keď sa nad tým zamyslím, dáva to istú logiku. Je pravda, že Peter Sagan už teraz nevyhral 8 mesiacov, ale 



nezabúdajme, že po prvé spustenie projektu takéhoto rozsahu netrvá jeden týždeň .Po druhé-  Peter Sagan má iba 
25 rokov a je naozaj neuveriteľné, že niekto taký mladý si uvedomuje potrebu informovať svet aj o cyklis�ke. 
Zväčša sa tomu venujú cyklis�, ktorí ukončili kariéru a nemajú čo robiť. Navyše - túto potrebu momentálne 
propaguje len v Izraeli, ale možno časom pripojí aj iné krajiny. Úctyhodné na tom je, že Peter stále jazdí, zmenil �m, 
a tak sa musel vyrovnať s inými vecami. Napriek tomu si našiel čas, aby pomáhal novovychádzajúcim talentom.

Zaujímavosťou je aj podobnosť tohto �mu s Vyšehradskou štvorkou. Nejedná sa iba o krajiny, ktoré sú tu zapojené 
(výnimkou je Maďarsko), ale aj o ich cieľ. V4 bola obnovená v roku 1991 na podporu procesu európskej integrácie 
spomínaným krajinám. Cycling Academy team by Peter Sagan bol založený na podporu procesu integrácie Izraelu 
v oblas� športu.

Cyklis�ka nie je futbal alebo hokej. Je veľmi málo ľudí, ktorí vnímajú krásy aj cestnej cyklis�ky a nielen horskej. I keď 
faktom zostáva, že športová cyklis�ka si len nachádza svojich obdivovateľov. A často krajiny s najlepšími cyklistami 
sveta sa nemajú s kým podeliť o svoje úspechy v cyklis�ke, lebo ľudí to nezaujíma. Vďaka Petrovi Saganovi sme sa 
my Slováci dokázali zamilovať do cyklis�ky. Dokonca aj šta�s�ky ukazujú, že de� jazdiacich v �moch na Slovensku 
len a len pribúda. Zmeňme to aj v Izraeli a podporujme projekt Petra Sagana, Giovanniho Lombardiho a Rana 
Margaliota. Izrael má v mladej generácii obrovský potenciál a k tomu 20-�síc kilometrov prvotriednych ciest. Tak 
dovoľme Izraelu nájsť si svojho Tourminatora. A buďme to my, kto povie, až sa najbližšie predstaví nejaký izraelský 
cyklista na Tour de France: „Ten je Náš!“

Hodnocení:

Práce nepostrádá zdravé sportovní nadšení, zejména v emo�vně laděném závěru a pointě. Správně 

položené otázky a jejich logické zodpovězení (někdy ve spojení s typickou sportovní polemikou) text 

osvěžují. Handicapem práce je přesunu� základního akcentu na Slovensko a slovenského sportovce. Izrael 

je zde v roli obdarovaného, který však v příběhu hraje jen druhé housle.  

Pavel Balík (CZE)
Moravský velvyslanec
9. místo

Dovolte, abych se vám představil. Jmenuji se Benjamín, žiji na tomto světě už pěknou řádku let a jsem Žid. Můj 
život nebyl jednotvárný, jsem za to vděčný, ukázal mi svět z různých stránek pohledu. Byl jsem diplomatem, 
zajatcem, dokonce jsem měl být popraven. Ale dobrý Bůh to všechno obrá�l k dobrému, a tak já, obyčejný Žid, 
jeden z mnoha, jsem se mohl zabydlet v zemi, kterou nám Bůh před mnoha �síci lety odkázal – v samostatném 
státě Izrael. Nebudu ale předbíhat, poslechněte si můj životní příběh od začátku.

Můj život začal ve Vnorovech, malé obci nedaleko Veselí nad Moravou na úpa� překrásného pohoří Bílé Karpaty, 
roku 1921. Jak jistě můžete předpokládat, obec to byla křesťanská, ale krom toho zde bylo pár židovských rodin a 
do jedné, Seidlovy, jsem se narodil. Byl jsem první ze tří sourozenců, měl jsem dvě sestry: Agátu a Ráchel. Moji 
rodiče byli oba židé, ta�nek byl z Hrubé Vrbky a maminka pocházela ze Strážnice, byla dcerou rabína Leitnera. S 
ta�nkem se poznali ve Strážnici, jelikož Vnorovy spadaly pod nejbližší synagogu právě sem. Strážnici, tu jsem měl 
rád, byla zde židovská čtvrť a v ní zmíněná synagoga, košer řeznictví, potraviny a především jsem zde měl babičku a 
dědu, uznávaného rabína. Jenže všechno nebylo tak idylické, jak se doposud zdálo.

Z novin se k nám neustále šířily hrůzostrašné zprávy o nacismu a Tře� říši. Přestože Říše tyto zprávy popírala, tak 
dědeček nám, sobě a babičce zajis�l lístky na loď do USA. Sestře Ráchel byl teprve rok. Nikdy na tento jeho 



prozíravý čin nezapomenu. Odjezd to byl stras�plný, pro mne a jistě i pro celou moji rodinu bylo těžké opus�t naše 
Vnorovy, překrásnou Strážnici. Horší to ale měl děda.  Musel za sebe najít náhradu, aby měl kdo vést bohoslužby 
pro ty, kdo zůstali. Děda si ale uměl poradit, a tak do Strážnice začal dojíždět rabín z Uherského Ostrohu. Děda 
vybral USA, jelikož zde měl bratra, který se do Států po první světové válce odstěhoval za prací. Ale zpátky k cestě. 
Hned jak nám došly lístky, sbalili jsme si to nejnutnější a klíče od domu dali sousedům Waglerům. Děda nám 
objednal dva kočáry, jeden poslal pro nás do Vnorov a v druhém čekal s babičkou ve Strážnici, až přijedeme. Potom 
jsme společně vyrazili směr Gdaňsk. Děda měl strach z okupace, a tak jsme vždy jenom zastavili, najedli se, 
vyměnili kočí a pokračovali. Cesta to byla nepohodlná, spát jsme museli v kočáře, ale nějak se to zvládnout dalo. 
Kočí to�ž byli velmi zkušení a celou vzdálenost urazili za 4 dny. Babička tvrdila, že přes Německo by to bylo rychlejší, 
ale pro nás jako Židy, to bylo nemyslitelné. V Gdaňsku jsme jednu noc přespali v hotelu a pak další den dopoledne 
jsme už všichni seděli v kajutě zaoceánské lodi směr New York. Dědeček si kromě útěku z nebezpečného 
Československa sliboval od USA setkání s bratrem, s nímž se téměř dvacet let neviděl. To babička, ta z toho 
nadšená moc nebyla, byla spíše vlastenkou i přesto, že byla židovka. Byla typem, který se řídil heslem: „Všude 
dobře, doma nejlépe.“ Jenom rodiče se k ničemu nevyjadřovali, snad proto, že měli dost staros� s námi třemi.

Hned jak loď přirazila ke břehu, jsme opus�li kajutu a šli na pevninu. Tam, u mola, postával starší vysoký pán, dědův 
bratr Jákob. Děda se s ním přivítal a jeli jsme k němu domů. Strýček Jákob s námi počítal, ve svém obrovském domě 
nám přidělil místnos�, místa jsme měli až nadbytek. Jákob byl moc rád, že jsme v USA, neměli to�ž se svou ženou 
dě�, byli tedy rádi, že se o ně někdo ve stáří postará a budou mít komu předat dům a strýčkův podnik – sklárnu.
Hned, jak jsme se ubytovali a porozhlédli po domě, jsme se začali sžívat se s místním světem. Začali jsme se učit 
anglicky, rodiče trochu uměli, a tak nám pomáhali, ale nejvíc nás učil strýček Jákob s te�čkou Marií. Připojili jsme se 
k místnímu shromáždění, dědeček pomáhal rabínovi a maminka s tátou začali pracovat u strýčka ve sklárně. 
Strýček tátu zasvěcoval jako budoucího majitele a ředitele továrny. Život plynul, proběhla druhá světová válka a 
my jsme mohli jen litovat těch bratří, co v Československu zůstali. K našemu převelikému neštěs� nás předešli na 
věčnost babička s dědou a po čase i strýček s te�čkou.   A my jsme zůstali v USA sami. Já jsem studoval 
diploma�cké právo a moje sestry šly na medicínu.

Když jsem viděl to neštěs� po druhé světové válce, to jak s námi bylo nakládáno, neustále mne napadala myšlenka 
vzniku samostatného státu Izrael. Byl jsem jí naprosto posedlý, vždyť aby ne, chtěl jsem pomoci tomu, aby se 
neopakovala situace druhé světové války. Tato sionis�cká teze mne dovedla až k tomu, že jsem se v čtyřiadvace� 
letech přes nesouhlas rodičů rozhodl vypravit na území země zaslíbené a přiložit ruku k dílu: vytvoření 
samostatného Izraele. Připojil jsem se k místním sionistům, starým zkušeným mužům věku mého ta�nka, ale oni 
mne přesto přijali a díky znalostem nabytým v oboru diploma�ckého práva jsem jim pomáhal vyjednávat s OSN a 
Ligou arabských států. Byl jsem až pyšný, že jsem se mohl podílet na vzniku nového státu. Jenže Arabům se nelíbilo, 
jak usilujeme o Izrael a snažili se nás zastrašit. Jedné noci vtrhli do naší osady a unesli mne a mého 
spolupracovníka, další den už nás vedli na popravu, už jsme měli kolem krku smyčku, ale naštěs� Hospodin zasáhl 
a vojáci OSN nás v nejvyšší čas vysvobodili.  Mohl jsem zase pokračovat v budování našeho státu. A po návrhu OSN 
o rozdělení Mandátu Pales�na jsme vyhlásili i přes nesouhlas Arabů samostatný Izrael, a já jsem se díky Bohu, stal 
jedním z jeho velvyslanců. Byly to pro nás neopakovatelné okamžiky.

V Izraeli jsem se poznal se svou ženou Annou, s níž mám dvě dě� – Jákoba a Marii, jimž jsem dal jména na počest 
strýčka a te�čky. Sestry ihned odešly do Izraele a šťastně se zde vdaly. Naši zesnulí rodiče továrnu prodali a přišli do 
naší Bohem zaslíbené vlas�, abychom zde mohli všichni žít ve společenství bratří a sester, tak jak to Bůh po �síce 
let chtěl.

Hodnocení:

Osobní vyprávění fik�vní osoby, pravděpodobně inspirované skutečným člověkem, nabízí individuální 

pohled na moderní židovskou sudbu i na propojení České republiky s Izraelem. Velmi poučná práce napsaná 

milým jazykem.



Anna Gabrielová (CZE)
Mojžíš, Ježíš a Mohamed aneb trialog má dialog
10. místo

Jeruzalém je krásné město. Taky za sebou zanechal výraznou zvukovou stopu v mé mysli, jak už to správně krásná 
města dělají. Řehtačky a zpěv na svátek Purim, monotónní modlitby muslimů a další zvuky Svatého města – to vše 
vytvářelo dohromady tu nejkrásnější píseň jménem Mul�kultura. 

Rád jsem sedával v restauraci U Tří mužů, jež byla dostatečně vzdálená od rušného turis�ckého centra, a pozoroval 
ostatní hosty. Přiznávám, že jsem často zacházel moc daleko. Uši i oči jsem měl neustále nastražené, aby mi nic 
neušlo. Byl jsem všude a zároveň nikde. Přesně jako Bůh. Potají jsem vyslechl naříkání mladé židovské dívky přející 
si být další Barbrou Streisandovou a mnohé další pikantnos�, ale nic mě nevyvedlo z míry. Nic, po čem bych měl 
chuť chopit se papíru. Pak se s tužkou v jedné ruce a hrnkem kávy v druhé pus�t do dobrodružství, jaké psaní knihy 
přináší. Už jsem se v myšlenkách sápal po Pulitzerovi, avšak potom mi vždy idea vybledla v hlavě a já byl zpátky na 
začátku. Věděl jsem však, že pokud je někde místo, kde se inspirace dostaví ve veškeré své velkolepos�, pak je to 
určitě U Tří mužů. A víte co, milé dě�? Ono se to také jednoho pamě�hodného dne stalo.
Sedím si u svého stolu, vzhlédnu od talíře falafelu a voilà. Tři hipsteři. Všichni tři měli dlouhé bavlněné roucho a 
každý si nesl svoji knihu. Sedli si kousek ode mě, takže jsem je mohl v klidu pozorovat. Dva z nich měli husté 
plnovousy. Tře�mu jsem přes záři slunce vůbec neviděl do obličeje. 

Po chvíli k nim došel číšník: „Dobrý den pánové, co byste si přáli?“ 

Mladší muž s plnovousem odvě�l: „Pro mě prosím tady tu vepřovou pečeni s humusem. K pi� bych si dal colu a 
panáčka Hava Nagily. Hádám, že mým přátelům bude stačit voda.“ Zasmál se příjemným hrdelním smíchem a 
rozšafně mrknul na své společníky. Poté vyhlédl z okna a mírně se zachmuřil. „Víte, hoši, já to tady tak nenávidím. 
Když já si vzpomenu na všechny ty usměvavé tváře a jejich palmové ratoles�. Další den mi pak ty ratoles� chtěli 
omlá�t o hlavu,“ otočil se na muže po pravici. „Tys tu ještě nikdy nebyl, že? Nějak jsi sem nes�hl dojít.“

Starší muž s bílým vousem se zakabonil. „Zapomínáš, jak moc jsem trpěl pro tuto zem. To nebyla žádná GPS 
zařízení a čtyřicet let se živit jenom manou taky není sranda. Prvně jsi unešený z té lahodné chu� a pak už se jen 
modlíš, abys mohl raději umřít. A proč to všechno?“

„Hlavně klid. Ať � nestoupne tlak,“ zareagoval tře� muž. „Zapomínáte, proč jsme se tu sešli? Nebylo to, abychom 
se najedli, a rozhodně ne, abychom tu fňukali.“ Muž se drama�cky odmlčel. Vyčis�l si hrdlo a pokračoval: „Svět je 
rozdělen. Napě� mezi křesťany, židy a muslimy by se dalo krájet. Přitom mezi námi není zas takový rozdíl. Tak co 
kdybychom se konečně spolu dohodli a přijali Alláha jako jediného Boha?“

Jak to vyslovil, nastala prudká změna v atmosféře. Starší muž zrudl jak rajče a chtěl dát celé společnos� zayt 
gezunt. Naopak mladší muž se zasmál. Nejvíc šokován jsem ale byl stejně já. Nevěděl jsem, jestli to je skutečnost 
nebo opravdu špatný v�p.

Číšník donesl Ježíšovi jeho objednávku. Ten slušně poděkoval a již se chopil Hava Nagily. Sundal si rukavice a na 
ruce si nalil trochu vodky. „No co? Dezinfekce. Poslední dobou mi to hodně hnisá,“ stáhl obličej do bolestné 
grimasy a vykřikl tak sprosté slovo, že jsem i já, kterému není nic svaté, nadskočil na židli. 

„Ježíši Maria, Ježíši! Co na to řekne otec?“ zděsil se Mojžíš.

„Hlavně klid, Mojžíši,“ uklidňoval ho Ježíš. „Já se přece vyzpovídám. Bolelo to jako čert, ale teď máme důležitější 
věci na práci. Tady Mohamed, nechť je mír při něm, je velký v�pálek, ale podstata jeho sdělení je jasná. Musíme 
vymyslet nějaké konečné řešení našeho problému. Možná bychom měli vytvořit jedno náboženství, které bude 
mít od každého něco.“ 



Mojžíš se poškrábal na nose, pokusil se napít ze sklenice vody a odpověděl: „Ale jde to vůbec? To ví pouze JHVH. 
Navíc si jsem jistý, že můj lid netouží po více manželkách ani po vepřovém. Jsme spokojení s naší vírou a našimi 
tradicemi.“

„A myslíš si, že my toužíme po vašem Šabatu?“ kontroval Mohamed. „Co kdybych měl na Šábes chuť udeřit jelena 
kladivem a pak si ho v autě odvézt domů, abych si ho mohl stáhnout z kůže a pěkně uvařit?“

Bylo nade vše jasné, že Mohamed k hoře �mto způsobem nedojde. Hoře se však také nechtělo nikam jít: „Kobylky 
na tebe, ty jeden drzoune. Nemysli si, že o tobě nic nevím. Ty a těch tvých jedenáct manželek. A co Aíša? Pořád pod 
zákonem? Já � dám. Já, já…“

„Ale milovaní,“ přerušil je Ježíš, „Copak jste zapomněli, že i přes naše rozdíly jsme všichni dětmi božími? Všichni 
máme to svoje a opravdu to asi nepůjde spojit. Nesmíme se však navzájem odsuzovat. Není hezké vysmívat se 
Šabatu, Mohamede. A co se týče tvých urážek, Mojžíši, tak na dětech přece není nic špatného. Vždyť právě 
takovým patří království Boží. A teď se radši zase vydejme každý svou cestou. Usuzuji, že se asi nezvládneme 
domluvit. Navíc jsem už dojedl a bylo to vynikající. To, jak se to masíčko rozpadalo na jazyku, bylo k nezaplacení. 
Když už jsme u toho, nepůjčil bys mi peníze na zaplacení, Mohamede? Zase jsem dal všechno chudým.“

Hodnocení:

Nejspíš nejoriginálnější literární práce ročníku vypráví o setkání proroků tří monoteis�ckých náboženství ve 

sdíleném svatém městě. Místy až šokující jazyk zmíněných mudrců a náboženských postav vede k 

nepřekvapivému závěru neschopnos� najít vzájemnou shodu. Půvabný je zřejmý křesťanský pohled 

autorky, který Ježíše – jakkoli neformálně prezentovaného – popisuje jako jakéhosi arbitra sporu ostatních 

dvou mužů. 



INTERNETOVÁ DISCIPLÍNA

Vojtěch Rychnovský (CZE)  
Taste of Israel 
1. místo

Webové stránky obsahující informace o typické Izraelské kuchyni jsou vytvořeny na redakčním systému 

Wordpress a všechny čás� obsahu stránky lze přes tento systém editovat. Grafika i kód šablony je vlastní 

práce, kompletní grafika stránky je nakreslena v programu Photoshop.

Při tvorbě webu autor kladl důraz na celkovou rychlost stránek a kvalitu zobrazovaní na všech velikostech 

displayů. Stránky také nabízejí možnost sdílení jednotlivých specialit na sociální sítě. 



Fran�šek Žitník (CZE)
Poznejte Izrael
2. místo

Lucie Janovská (CZE)
Izrael
3. místo

Webové stránky obsahující informace o typické Izraelské kuchyni jsou vytvořeny na redakčním systému 

Wordpress a všechny čás� obsahu stránky lze přes tento systém editovat. Grafika i kód šablony je vlastní 

práce, kompletní grafika stránky je nakreslena v programu Photoshop.

Při tvorbě webu autor kladl důraz na celkovou rychlost stránek a kvalitu zobrazovaní na všech velikostech 

displayů. Stránky také nabízejí možnost sdílení jednotlivých specialit na sociální sítě. 

Lucie Janovská vytvořila prezentační video, které pomocí koláže různých snímků a komiksových bublin velmi 

v�pnou a svěží formou prezentuje nejvýznamnější informace o státu Izrael a jeho kultuře.



Jiřina Homolová (CZE)
Vánoce v Izraeli
4. místo

Vojtěch Novotný (CZE)
Kouzelný Izrael
5. místo

Výukové video představuje prostření tabule na téma Vánoce v Izraeli. Jiřina v průběhu prezentace ukazuje 

pros�rání slavnostní tabule a menu o čtyřech chodech, které doplnila vhodnými nápoji

"Kouzelný Izrael" je internetová stránka o turis�ce v Izraeli. Dozvíme se zde o osmi zajímavých místech v 

Izraeli jako je Jeruzalém, Mrtvé moře nebo Jericho. Web je rozdělen do dvou sekcí na historické a přírodní 

památky. Účelem internetové stránky je seznámit potencionální turisty s �m, co "kouzelného" je v Izraeli 

čeká.  Používaný HTML kód, javascript i CSS je prací autora.

Stránka není dostupná



Alžběta Piklová (CZE)
Izrael
6. místo

Jan Stárek (CZE)
3D �sk pokojové lampy
7. místo

Alžběta zvolila pro prezentaci státu Izrael formát videa, ve kterém zazní izraelská hymna, vysvětlí, co 

znamená košer jídlo a také ukáže izraelské tance a nejvýznamnější kulturní památky státu Izrael. 

Pokojová lampa je navržena ve stylu známého izraelského designéra Rona Arada. Snahou autora bylo 

zachy�t oblé tvary, které jsou pro tohoto umělce typické. Model je navržený v programu 3Ds Max 2014 a 

následně vy�štěn pomocí 3D �skárny ZPrinter 450. 



Simona Mullerová (SVK)
Chryzantéma
8. místo

Oliver Ferianc (SVK)
Start-up Izrael
9. místo

Vo videu uvidíte samotný Izrael. V príjemnom teplom svetle, pretože presne tak som si Izrael predstavovala. 

Prvá k nemu príde sudička Veda, dáva mu kvety a praje mu veľa šťas�a. Izrael sa usmieva keďže má 

spoločnosť. Druhá pricupká sudička Šport, ktorá ho takisto štedro obdaruje. Tre�a sa zjaví Umenie,  dáva mu 

voňavú pozornosť na znak toho, že ho ľúbi. Izrael sa veľmi teší z ich darov a váži si ich. Vie že nevädnú. 

Prekvitajúc sa spokojne usmieva počas všetkých dní čo prídu.

Tému start-upov v Izraeli som  vybral preto,  lebo už dlhšiu dobu som sa dozvedal o úspešných malých firmách, ktoré 
majú pôvod práve v Izraeli. Úspešnosť projektov, o ktorých píšem na mojej stránke, je naozaj vysoká. Počtom 
obyvateľov môžeme Izrael radiť medzi Slovensko a Česko; no firiem kótovaných na burze je niekoľkokrát viac. Preto 
považujem start-upy v Izraeli za určitý fenomén. Inšpiráciu som čerpal hlavne zo zahraničných zdrojov, najhlavnejšie 
informácie som aj prekladal, čo bolo časovo najnáročnejšie. Siahol som aj po knihe Start-up Na�on: The Story of Israel's 
Economic Miracle. Veľkým impulzom boli pre mňa aj blogy slovenskej blogerky Jany Shemesh, píšucej o Izraeli. V 
jednom z nich načrtla aj tému start-upov. Inak mi pomohli pochopiť izraelskú kultúru.



Éva Czikós (HUN)
The Beau�es of Izrael
10. místo

Eva využila prezentační pla�ormy Prezi, aby formou obrazů ukázala přírodní krásy státu Izrael. Na bezmála 

dvou desítkách fotografií interak�vní prezentace prochází nejdůležitější živočišné i rostlinné druhy státu 

Izrael. 



VÝTVARNÁ DISCIPLÍNA

Markéta Myslivcová (CZE)
Šaty
1. místo

Šaty jsou inspirovány Skalním dómem, který představuje ozdobení kolem nohaviček. Úzký top má 
našité bílé proužky do stylizovaného tvaru židovské hvězdy a menora je znázorněna ramínky okolo 
krku spadajícími až na ramena. Chtěla jsem vytvořit šaty v moderním stylu, stejně jako jsou 
moderní města v Izraeli.

Tex�lní design



Dominika Mońka (PL)

Dominika Mońka (PL)

Shalom

We made it for the world

2. místo

Slovo Shalom je forma pozdravu, která má být pozvánkou a přátelským přije�m v moderní zemi 
Izrael.

Můj projekt má formu plakátu. Záměrem bylo předat minimálním množstvím slov co nejvíce 
informací. Izraelský vynález - USB Flash Disc výrazně změnil každodenní život lidí na celém světě.

Plakát

Plakát



Kata Mar�ncsák (HU)
When flames spring into existence
3. místo

Malba temperou

Kateřina Urbánková (CZE)
Kozy beduínů 
4. místo

Uprostřed pouště, která se na jaře zelená, nedaleko města Ber-Shevy, kde putují beduíni se svými 
stády ovcí a koz, se narodilo nové kůzle. Symbolizuje kon�nuitu beduínského života i v dnešním 
civilizovaném světě.

Akryl na kapě



Kateřina Urbánková (CZE)
Zastavení uprostřed běhu času
4. místo

Akryl na kapě

Na mém obraze je snový klášter Vadi Kelt, místo zastavení uprostřed běhu času. Nachází se 
nedaleko Jerusaléma, v pouš� mezi vyprahlými kopci. Oáza s říčkou Nachal Prat je plná zeleně a 
klášter svatého Jiří je vytesán do skály. Člověk se zde může na chvíli zastavit a uvědomit si své místo 
uprostřed hek�ckého života.



Michaela Panenková (CZE)
Izrael
5. místo

Tex�lní design

Když se řekne slovo Izrael, první, co mě napadne, je jeruzalémský Skalní dóm. Zhotovila jsem šaty, 
na které jsem namalovala již zmíněnou mešitu. V horní čás� oděvu jsem se inspirovala zářící 
zlatou kupolí, lem jsem ozdobila vzorem ze zdi stavby.



Jan Stárek (CZE)
Izrael
6. místo

Plakát

Plakát má upoutat na izraelského umělce Kobi Leviho. Velice na mě zapůsobila jeho práce. Plakát 
má v člověku vzbudit originalitu a výstřednost Leviho dámských bot na vysokém podpatku.



Jan Stárek (CZE)
Avocado
6. místo

Plakát

Na plakátu můžete vidět avokádo. Vybral jsem si ho z toho důvodu, jelikož se řadí mezi významné 
ovoce v Izraeli a �m pádem ho i vys�huje. Snažil jsem se o jednoduché, výs�žné a originální poje� 
„ochutnej moderní Izrael“. Do tvaru avokáda jsem umís�l slova označující místa, jídla, kulturní 
akce a organizace, které mě velice zaujaly. Proto si myslím, že je dobré, aby je �, co je neznají, 
ochutnali či poznali. Co se týče mého názoru na moderní Izrael, dost kladně se změnil v průběhu 
práce na tomto projektu..



Zofia Chromicka (PL)
New for Israel
7. místo

Dřevo, koženka, dekora�vní barvy, síťovina

Ručně vyrobená kniha nese myšlenku sjednocení literatury od počátku Izraele s jeho 
současnos�. Knihu je možné otevřít z obou stran, na její levé �tulní desce je nakreslená Menora. 
Pokud otevřeme knihu z této strany, najdeme v ní desky s dese� přikázáními v hebrejš�ně a 
jednu stránku z Talmudu. Tyto stránky záměrně vypadají jako staré, cílem je prezentovat roli 
těchto artefaktů při vytváření moderní židovské iden�ty. Na druhé straně obalu, vpravo, je 
namalovaná Davidova hvězda, ta, která může být viděna na vlajce Izraele.
Po otevření knihy z této strany zde najdeme dva „přebaly“ současných knih autorů, jako je Etgar 
Keret nebo Amos Oz. Na hřbetě knihy je uveden název díla „New for Israel“.
Citace z knih jsem zvolila sama. Podle mého názoru tyto věty vyvolávají hlubší myšlenky ukazující 
lidem jak myslet „out of the box“. To je důvod, proč jsem je zahrnula do mého projektu. Jedna z 
nich je: Štěs� není nakažlivé. Etgar Keret. Další jsou zaměřené na problémy lásky, času, nebes. V 
mém vlastním překladu: Nebe nemá žádné hranice; Co můžete říci nebo poradit, když láska je 
pouhý pocit, který nejste schopni kontrolovat?; Kdo má čas na lásku, když je tolik utrpení po 
celém světě?; Opakem kompromisu není idealismus, ale fana�smus; Každé místo je zároveň celý 
svět a každý člověk je svět sám; Utrpení smazává hříchy. V těchto citacích může každý najít něco, 
co se týká jeho života a zkušenos�.



Veronika Červenková a spol. (SVK)
Hra Shalom
8. místo

Společenská hra

Princíp našej spoločenskej hry spočíva v predostre� moderného Izraela európskej mládeži 
zábavnou formou. Množstvo zaujímavých informácií sme rozdelili do siedmych oblas� a to do: 
kultúry, jazyka, náboženstva, umenia, a prírody, pričom posledná oblasť, nesúca označenie ???, 
predstavuje spojenie všetkých predchádzajúcich šies�ch oblas�. Nájdete v nej zaujímavos� a 
ak�vity, ktoré hru obohacujú takým spôsobom, až Vás samé donú�a povedať si: „Fíha, Izrael je 
naozaj super!“, o čom sme my samozrejme presvedčené.
Hrací plán má tvar kruhu. Niekto v tom môže vidieť prak�ckosť, inému sa môže zapáčiť oná 
priehľadnosť a ďalší v tom môžu vidieť symboliku nekonečného jednotného celku, ktorý 
vytvárajú sami Izraelčania. Všetkých sedem oblas� tvorí celok jedine vtedy, ak sú spolu. Kultúra 
úzko súvisí s náboženstvom, náboženstvo s jazykom a tak ďalej, až nám z toho vznikol samotný 
Izrael.
Rovnako je možné vysvetliť symboliku aj v samotnom skladaní Dávidovej hviezdy. Je to práve 
ona, ktorá robí izraelskú vlajku neobyčajnou, ktorá dodáva izraelskému ľudu istotu a nádej. A 
Izrael je krajinou pestrou nielen na farby a chute, ale i na iné národy, ktorým trvalo dlhé roky, 
kým vo svojej krajine vytvorili akúsi ,,skladačku” – rovnako, ako sa spolu skladajú cípy našej 
hviezdy, predstavujúce národy z celého sveta.



Andrea Holeščáková (CZE)
Moderní svět Izrael
9. místo

Pro mě není Izrael jen Zeď nářků, Židé nebo město Jeruzalém.
Dílem jsem chtěla upozornit na moderní, vyspělý a kulturní stát s rozmanitou krajinou a zajímavou 
architekturou. Plakát je rozčleněn na několik ver�kálních pásů, jakýchsi oken, ve kterých se zrcadlí 
detaily moderní architektury Muzea moderního umění v Tel Avivu, zlatý povrch plas�ky před 
Izraelským muzeem v Jeruzalémě nebo krystaly soli na pobřeží Mrtvého moře.

Plakát má upoutat svoji dynamikou, barevnos� a energií na nedávno otevřené (v březnu 2010) 
Design Museum HOLON nedaleko Tel Avivu. Budovu tohoto dnes již světového muzea designu a 
současné kultury navrhl známý architekt Ron Arad.

Plakát

Jiří Hégr (CZE)
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10. místo

Plakát



Josef Vondra (CZE)
Věž poznání
1. místo

Můj projekt je zaměřen na návrh a vybudování stavby – VĚŽ POZNÁNÍ. Sloužila by jako obchodní i 
kulturní centrum. Základ návrhu tvoří dva trojboké jehlany (hranoly) na sebe postavené s jednou 
základnou dole a druhou nahoře a vzájemně pootočené o 180 stupňů. V řezu průniku vznikne 
symbolická Davidova hvězda.

model (překližka), 3 grafické návrhy, fotomontáž

UNIVERZITY III. VĚKU

IV. ročník CEMACH otevřel také novou disciplínu pro posluchače Univerzit III. věku.



SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN

2.5.2015, ŽOFÍN, PRAHA
Slavnostní ceremoniál se konal 20. 5. na pražském Žo�ně. Vyhlášení vítězů se zúčastnili studen� a učitelé 
ze států Visegrádské čtyřky, přítomna byla odborná porota soutěž a J. E. Gary Koren, velvyslanec Státu 
Izrael. Součás� akce byla módní přehlídka šatů s izraelskou tema�kou a k poslechu a tanci zahrál pražský 
klezmer Trombeniky. Sedm vítězů se následovně v červenci podívalo do Státu Izrael.



Momenty z předávání cen



P A R T N E Ř I

www.cemach.cz
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