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CEMACH - Pozvánka do soutěže pro studenty  

Vážená paní ředitelko/vážený pane řediteli,  

dovolujeme si Vaším prostřednictvím vyzvat studenty Vaší školy k účasti v kreativní soutěži  

CEMACH (hebrejsky výhonek, klíč k poznání), jejímž cílem je seznámit české studenty i  

širokou veřejnost s moderním státem Izrael jako zemí atraktivní pro vzdělávání, vědu,  

obchod i turistiku. Projekt vznikl ve spolupráci MŠMT, Česko-izraelské smíšené obchodní  

komory, Památníku Lidice a Velvyslanectví státu Izrael v ČR. Záštitu nad ním převzal ministr  

školství Josef Dobeš. Produkci soutěže zajišťuje agentura PP Partners Prague, a.s., jejíž  

pracovník je kontaktní osobou pro soutěžící školy a studenty.  

Výstupním produktem soutěže budou výtvarné práce, internetové prezentace nebo literární  

díla, která budou mít za úkol přiblížit české veřejnosti stát Izrael.  

Soutěž má tři disciplíny, ze kterých si mohou studenti vybrat:  

· literární dílo,  

· výtvarné dílo,  

· internetová prezentace.  

V první fázi soutěže (září až prosinec 2011) se studenti cestou školení a skript obeznámí  

s historií i současností Izraele a jeho vazbami na Českou republiku včetně informačních  

zdrojů domácích i zahraničních, které mohou pro svůj projekt využít. Získají také veškeré  

poznatky potřebné pro zvolenou disciplínu.  

Součástí školení bude i příprava na komunikaci s médii, protože v rámci soutěže budou  

studenti rovněž prezentovat své soutěžní projekty ve spolupráci s mediálními partnery  

soutěže.  

Další dovedností, kterou si musí soutěžící osvojit, budou základy profesionální komunikace  

na internetu při prezentaci svého projektu pro veřejnost.  

Pravidla soutěže budou studenty též motivovat aktivně vyhledávat informace u zdrojů v ČR  

a Izraeli v českém i anglickém jazyce.  

Projekt CEMACH probíhá ve spolupráci s Památníkem Lidice, který je odborným garantem  

soutěže, bude spolupracovat při organizaci, poskytne prostory pro školení a bude se podílet  

na hodnocení soutěžních projektů. Do dubna 2012 pak budou studenti moci zpracovávat své  

projekty, které v květnu vyhodnotí odborná porota. Hlavní cenou pro 15 nejlepších  

soutěžících bude v létě 2012 poznávací zájezd do Izraele v délce 14 dní. 

Studenti nepotřebují žádné nadstandardní vybavení, všechny potřebné materiály jim budou  

poskytnuty v průběhu školení a jejich případné dotazy bude vyřizovat helpdesk spravovaný  

produkční agenturou. Náklady spojené s dopravou a další výdaje jim také budou uhrazeny.  

Požadavky na účastníky soutěže jsou následující:  

· kreativita, komunikační dovednosti,  

· znalost angličtiny výhodu,  

· připojení na internet,  

· účast na jednodenním školení na podzim 2011,  



  

· účast na slavnostním vyhlášení výsledků na jaře 2012,  

· počítat s možností účasti na exkluzivním poznávacím zájezdu do Izraele v období  

letních prázdnin 2012, který bude cenou pro vítěze.  

Prosíme Vás, abyste studenty Vaší školy s projektem CEMACH seznámil/a a umožnil/a jim  

v případě zájmu účast. Přihlášení do soutěže probíhá prostřednictvím online rozhraní na  

adrese: www.cemach.cz/prihlaseni-do-souteze.  

Počet účastníků soutěže je limitován. V případě překročení limitu bude rozhodovat zejména  

pořadí přihlášených. Konečným termínem pro online přihlášení je 30. září 2011.  

Děkujeme za spolupráci a věříme, že případná účast Vašich studentů v soutěži CEMACH bude  

přínosem pro ně osobně i pro Vaši školu.  

Kontaktní osobou pro dotazy k soutěži CEMACH je PhDr. Iva Ruskovská, tel. 225113361, 

email: info@cemach.cz.   

S pozdravem  

 

 

JUDr. Pavel Smutný  

President Česko-Izraelské obchodní komory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesko - izraelská smíšená obchodní komora  

Václavské náměstí 802/56, Palác Blaník, kancelář 504,11000 Praha 1, tel.: +420224032161, e-mail: trade@ciok.cz, www.ciok.cz  
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