RESUMÉ, XIII. ročník, 5774/2013-14

Vzdělávání
„Židovský rok“ – volný seriál textů věnovaných židovským svátkům; rabín Daniel
Mayer (v tomto ročníku 7 dílů): „Rozprostři nad námi stánek míru…“ (k svátku

.71/3 , אווה קוז'לובה,"עמוס עוז בפראג" – ביקור הסופר הישראלי בעיר
.61/6 ,לובבר- יאנה טכאבאנה- ""הזמנה לתערוכה במוזיאון היהודי בוינה
 מאת,"הרשו לנו להציג את רוני נידרמאייר" – דיוקן הצלם האוסטרי הצעיר

Chanuka)“, 3/2, „Aktuální poselství Purimu“, 6/2, „Byť bychom byli všichni znalci

.11// ,לובבר-יאנה טכאבאנה
"לסינג לשלטון!" – עם צאתו לאור בתרגום לצ'כית של הספר "שלושה כתבים

Tóry“ (k svátku Pesach), 7/2, „Radostný den mezi Pesachem a Šavuot – LaG be-

.9-/11/7 , מיכל ספבאק,פילוסופיים" מאת גוטהולד אפרים לסינג

Sukot), 1/2, „Za dnů krále Antiocha Epifana (k historickému pozadí svátku

Omer“, 8/2, „Devátý av – den smutku, pláče, ale i narození Mesiáše“, 9-10/2,
„Asimilace nic neřeší (úvaha k měsíci elul)“, 11-12/2
„Několik slov v paraše Tecave“ – rabín Daniel Mayer, 5/2
„Vliv osvícenství na evropské židovstvo – základ pro sekularizaci židovského
smýšlení“ – Zuzana Kunstová, 11-12/6

שונות
,"פגישה עם יעל" – על החברות שנקשרה עם צעירה ישראלית אורתודוקסית
.71/3 ,מאת האנה ננוטילובה
,"ילדים להורים ילידי ישראל מגלים את צ'כיה" – דיווח מכנס של ילידי קרונוב

„Konverze aneb Rozmysleli jste si to dobře?“ – Mirek Daniel Rux, 11-12/10

.713 ,פאבל קוצ'ה
 מרטין, פראג הקסומה" – מחשבות של מדריך תיירים,נודעת-"פראג הלא

Historie, výročí

.71/3 ,סקור'פה
 תרזה גפנה,"האם צריך להיות לרב פרופיל פייסבוק?" – יהדות וטכנולוגיה

„Maročtí Židé“ – seriál (v tomto ročníku 2 díly), rabín Daniel Mayer: „Osobnosti“,
1/8, „Osobnosti“, 2/8
„Obvinění z rituální vraždy a magického užívání křesťanské krve ve starším

.71/7 ,ואניובה
,"סיפורים יהודיים בהמשכים" – סידרה על אגדות וסיפורים יהודיים גרמניים

„Vzpomínka na návštěvu Terezína před padesáti lety“, Hana Herzová, 2/17

 מאת פאבל שיק (שני,מלווים במידע על אודות הקהילות היהודיות בגרמניה
 "יהודים מפורסמים בהיסטוריה," "שוליית הקוסם:)פרקים בשנה הנוכחית

„Dcera hrála na zmizelé varhany z krnovské synagogy“ – o pátrání po historii a

 "יהודים מפורסמים,"; "החיות אסירות התודה31/7 ,"הגרמנית – האנס מאאכן

českém písemnictví“ – Daniel Soukup, 2/10

.711 ,"קלונימוס

– בהיסטוריה הגרמנית

současném využití varhan, Petr Aharon Tesař, 3/8
„75. výročí vypálení synagogy v České Lípě“, Mirka Poskočilová, 3/14
„Petronius Arbiter a talmudický traktát Kidušin 80B“ – rabín Daniel Mayer, 4/2
„Dějiny římských Židů“ – Paula Queiroz, 5/8
„Dr. Henry Mowschenson – ze Šumperka do Malawi a nikdy zpět“ – vybraný
portrét z výstavy „Obyčejní lidé v neobyčejných časech“, Gerhard Wanitschek,
5/16
„Maškaráda kolem smrti (nejen) Tivadara Sorose“ – k výročí začátku holocaustu

 אגדות מהגטו" (שני חלקים) – מבחר סיפורים מיצירתו של:"לאופולד קומפרט
.61/3 ,01/1 , בתרגום פטר יאן וינש,הסופר הכותב בגרמנית
01/3 , אדם קומן,"ברלין! ברלין!" – מדוע ישראלים צעירים אוהבים את ברלין
 בתרגום מריאנה, מדנים" – סיפור מאת הסופרת העברית:"דבורה בארון
.31// ,קוז'לובה ומוניקה טינטיירובה
, האנה ננוטילובה, ישראלים ואני" – על שיטת הטיולים החדשה,"קאוצ'סרפינג
.11/3

„Vzpomínky Jakova Adlera“ – seriál vzpomínek izraelského vojenského lékaře,

.9-/11/3 , מרטין סקור'פה, מחשבות,""חבריי האנטישמים
"נורמן אייזן והעוף בתנור" – זיכרון מהשגריר האמריקני היוצא ומחשבות על

rodáka z Ústí nad Labem (v tomto ročníku 5 dílů): „Z Ústí nad Labem k norským

האמריקנית

maďarských Židů a ke vzpomínkové knize T. Sorose, Kateřina Weberová, 7/4

התמיכה
.//-/3137 , מאת מרטין סקור'פה,Prague Pride-ל

fjordům“, 6/6, „Z Norska do Švédska a zpátky domů“, 7/8, „První roky v nové
zemi“, 8/8, „Medik, začínající lékař, otec rodiny“, 9-10/6, „Šestidenní válka“, 1112/12

3  – נספח לגיליון מספר31/7-31/7 1  תשע"ד,/3-סיכום השנה ה
Z češtiny přeložil Pierre Pe'er Friedmann

Rozhovory
„Obyčejné ženy a falešný Mesiáš“ – rozhovor s izraelskou spisovatelkou Alonou
Kimchi, Kateřina Weberová, 6/4
„Všichni muslimové nejsou stejní“ – rozhovor s Klárou Popovovou o projektu
Muslimové očima českých školáků, Šachar Elis, Kateřina Weberová, 8/4
„Dobrovolníkem v kibucu“ – rozhovor s bývalým redaktorem Maskilu Pavlem
Kučou o jeho pobytu v Izraeli, Hana Nenutilová, 11-12/4
„Jom kipur a zdraví – slovo lékaře“ – rozhovor s MUDr. Zdeňkem Kalvachem,
Ruth Weiniger, 11-12/18

Osobnosti
„Život by byl šedý, kdyby nebyl Fredy“ – vzpomínka na Fredyho Hirsche, Kateřina
Klimentová, 1/14

 פאר פרידמן:תרגם מצ'כית

„Kdo je spravedlivý?“ – polemika k osobě Fredyho Hirsche u příležitosti Prague
Pride, Martin Skořepa, 1/16

""סימני קריאה תיאטרליים מעל אושוויץ" – איך נוצרה הצגת התיאטרון "דיון
01/3 , מאת מרצלה מגדובה,OLDstars ) של קבוצת השחקניםPřelíčení(

„Martin Karplus: Nobelovu cenu získal Žid původem z Osoblahy“, Pavel Kuča,

"המוזיאון היהודי בפראג זוכר את ההוצאה להורג הגדולה ביותר של יהודי

3/20

צ'כוסלובקיה בזמן מלחמת העולם השנייה" – אירוע זיכרון לרגל יום השנה
.61/7 ,בירקנאו-לחיסול מחנה המשפחות באושוויץ

„Dadaismus v Čechách a jeho tajuplný představitel Hugo Dux“ – Hana
Nichtburgerová, 4/10
„Kurt Freund“ – k 100. výročí narození významného psychiatra, MUDr. Ivo
Procházka, 4/12
„Odešel Arik Einstein (1939-2013)“ – vzpomínka na izraelského zpěváka,
skladatele a herce, Eldad Ohayon, 4/20
„Proč v Praze ještě nesvítá?“ – o písních Arika Einsteina, Hana Nenutilová, 5/4
„První jahrzeit rabína profesora Davida Hartmana“ – rabín Daniel Mayer, 5/15
„Smutný odchod Jiřího Fiedlera“ – k nevyjasněné vraždě známého odborníka na
židovské památky, Miriam Jelínková, 7/7
„Chaim Nachman Bialik: Vezmi mě pod svá křídla“ – k 80. výročí úmrtí
izraelského národního básníka, Hana Nenutilová, 9-10/4
„Sté narozeniny Egona Morgensterna“ – na návštěvě ve Vilniusu u loštického
rodáka, sdružení Respekt a tolerance, 11-12/9

Ze světa
„Quo vadis, Egypte?“ – analýza aktuálního vývoje v Egyptě, Antonín Vavřík, 1/12
„Hlohovecká synagoga v diplomové práci Thomase Steinlechnera“ – Jana

מן הקהילות
"'טבע' תרמה אנדרטה לאופאבה" – הצבת אנדרטה במקום שבו עמד בית
./131 , פאבל קוצ'ה,הכנסת באופאבה
"מכון 'יזמת טרזין' על פרשת דרכים" – לקראת יום השנה העשרים להקמת
.31/6 , תרזה שטייפקובה,המכון
, פאבל קוצ'ה,"בורצ'אק בקהילה" – ערב התרמה בקהילה היהודית של פראג
.7131
.71// , המערכת," – מסיבת חנוכה בבית שמחהGipsy Chanuka"
.019 , המערכת,""ארון קודש חדש בבית שמחה
,"31/3 "דיווח שנתי על פעילות הקהילה ליהדות מתקדמת בית שמחה בשנת
.611
.31/0 ,"פורים בבית הכנסת בדייצ'ין" – מירקה פוסקוצ'ילובה
" פריט יודאיקה צ'כי ראשון שנעלם הושב מארצות הברית" – המוזיאון היהודי
.31/3 ,מודיע על השבת הפרוכת ממלאדה ווֹז'יצה
.//-/31/7 ,9-/11/0 ,11/6 ,""חדשות מבית שמחה

Tchabana-Löwbeer, 5/15

.9-/11/1 , השנה ליהדות טפליצה" – דיווח מאת אווה קלאשטרקובה611 "חגיגות
,"ביקורם בבית הכנסת בדייצ'ין של הילדים המוסתרים" – מירקה פוסקוצ'ילובה

Izrael

.9-/11//
 למוסיקה//-"קול שקט מדיי למען ארץ הקודש" – דיווח מהפסטיבל ה

„Časy se mění“ – o postavení reformního judaismu v Izraeli, rabín Joel Oseran,
1/6
„Dopis Naftaliho Beneta reformním obcím“ – otevřený dopis izraelského
ministra pro otázky Jeruzaléma, 1/7
„Jsem strážným bratra svého“ – o výstavě k padesátiletému výročí udělování
poct Spravedlivým mezi národy a o dalších novinkách z jeruzalémského
památníku Jad va-šem, Pnina M. Rubešová-Younger, 2/2
„Byl to snad jen sen?“ (2 díly) – k 20. výročí izraelsko-palestinských dohod z Oslo,

.9-/11/7 , המערכת,כנסייתית
)" – דיווח על התנדבותSobědruhy( "מתנדבים צ'כים וגרמנים בסוביידרוהי
.9-/11/7 , אולדר'יך לאטאל,בבית הקברות היהודי
.9-/11/1 , המערכת,""חדשות מהקהילות היהודיות בפראג
 חמישה עשר אתרים יהודיים משופצים" – ידיעה על השלמת:"עשרה כוכבים
.9-/1133 , המערכת,הפרויקט של פדרציית הקהילות היהודיות
"אתרי תיירות חדשים בפראג" – הנגשת המקווה ההיסטורי בבית הכנסת פינקס
.9-/1133 , המערכת,ובית הקברות היהודי ברחוב פיביכובה

„Nakresli mi kulturu“ – analýza kreseb izraelských seniorů etiopského původu,

"על ביקורנו בבית הכנסת בקרנוב ביום פתיחתו החגיגית מחדש" – דיווח מאת
.9-/1137 ,יאן דוד רייטשלאגר ומרטין שחר אליס

Nurit Trebitsh, 4/15

9- , דניאל פוטיק," – דיווח מן הפסטיבל בשנתו השלישיתJudaFest 2014"

Paul Liptz, 2/4, 3/6

„Telavivské graffiti“ – fotoreportáž, Kateřina Weberová, 7/12
„Bejt Tfila Jisrael – modlitba v Bílém městě“ – reportáž o telavivské kongregaci a
jejích netradičních bohoslužbách, Kateřina Weberová, 9-10/20
Soubor textů k aktuálnímu dění v Izareli: „Operace Obranné ostří – přehledné
shrnutí a faktografie“, „Jak funguje protiraketový systém Iron Dome“, Honza

./1137
,"חרף הגורל הנורא" – דיווח מתפילה מבית הכנסת המשופץ בברנדיס נד לאבם
.//-/31/7 ,מיכל ספבאק
.//-/31/0 , המערכת, בואי כלה" – דיווח מקבלת שבת בגני פטר'ין,"בואי כלה
.//-/31/3 ,"שטולפרשטיינה בטישנוב" – מילוש סליסל

Neubauer, 11-12/20, „Operace obranné ostří: Telavivská bublina splaskla“ –
skica obyvatelky Tel Avivu Julie Ginzberg, 11-12/21, „Názor z druhé strany“ –
názory pražských propalestinských aktivistů, 11-12/21

נוער וצעירים
– " – מחנה (לא) שגרתי לילדים יהודים רפורמים (לא) רגיליםKutz Camp"
./1/1 , מרים ילינקובה,ריאיון עם דוד מקסה על שהותו במחנה קיץ בארה"ב

Národnostní menšiny, rasismus, antisemitismus, holocaust
„35 měsíců s Natálkou – čtyři roky po vítkovském útoku“, Jan Neubauer, 1/4
„Barvoslepý pohled na romský problém“ (3 díly) – analýza historie českých
Romů, Jan Neubauer, 2/6, 3/4, 4/4

שבוע של- שנה" – דיווח על מפגש סוף30 "תפילה ראשונה בהרטמנצה אחרי
.71/1 , פטרה ניכטבורגרובה,איחוד הנוער הצ'כי
"התנדבות בדולני בוליקוב ובפיסצ'ני" – דיווח על פעילות של איחוד הנוער
.71/1 , דניאל פוטיק,הצ'כי

„Stanovisko k narůstajícímu extremismu ve společnosti“ – společné prohlášení
představitelů české židovské a křesťanské komunity, 4/15
„Pravda a lež – filmování v ghettu Terezín 1942-1945“ – výstava Židovského
muzea, 4/16
„Divadelní vykřičníky nad Osvětimí“ – jak vzniká divadelní inscenace Přelíčení
umělecké skupiny OLDstars, Marcela Magdová, 5/12

תרבות
"בליברץ אפשר לראות את הדברים הטובים ביותר" – לרגל התערוכות "בית
.31/7 , אגון ויינר,"הכנסת בלהבות" ו"אריות צעירים בכלוב
"במלכודות חייו של פרנץ קפקא" – ביקורת על ההצגה "מלכודת" מאת המחזאי
.71/6 , ברבורה קארשובה,'הפולני תדאוש רוזביץ

vraždu

,Prague Pride  לקראת,"מיהו צדיק?" – פולמוס סביב אישיותו של פרדי הירש

československých občanů za druhé světové války“ – vzpomínkové akce k výročí

./1/6 ,מרטין סקור'פה
, פאבל קוצ'ה," פרס נובל הוענק ליהודי שמוצאו באוסובלאהה:"מרטין קרפלוס

„Židovské

muzeum

v Praze

připomene

největší

jednorázovou

vyhlazení tzv. terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince, 6/14

Z obcí
„TEVA darovala Opavě pomník“ – instalace památníku na místě bývalé opavské
synagogy, Pavel Kuča, 1/20
„Institut Terezínské iniciativy na rozcestí“ – k dvacátému výročí ITI, Tereza
Štěpková, 2/16
„Burčák na Obci“ – benefiční večer na ŽO Praha, Pavel Kuča, 3/20
„Gipsy Chanuka“ – chanukové oslavy Bejt Simcha, redakce, 4/11
„Nový aron ha-kodeš v Bejt Simcha“, redakce, 5/9
„Výroční zpráva o činnosti komunity progresivního judaismu Bejt Simcha v roce
2013“, 6/8
„Purim v děčínské synagoze“ – Mirka Poskočilová, 7/15

.7131
.71/1 , האנה ניכטבורגרובה,""דאדאיזם בצ'כיה ונציגו המסתורי הוגו דוקס
 מאת ד"ר איבו,"קורט פרוינד" – לרגל יום הולדתו המאה של הפסיכיאטר הנודע
.71/3 ,פרוחאזקה
, השחקן והמלחין הישראלי,)" – על הזמר31/7-/979( "נפטר אריק איינשטיין
.7131 ,מאת אלדד אוחיון
, האנה ננוטילובה,"איך על פראג שחר לא בקע?" – על שירי אריק איינשטיין
.017
,"יום השנה הראשון לפטירתו של הרב פרופ' דוד הרטמן" – הרב דוד מאייר
.01/0
"מותו המצער של ייז'י פידלר" – על הרצח הבלתי מפוענח של המומחה הידוע
.313 , מאת מרים ילניקובה,לאתרים יהודיים

České republiky“ – zpráva Židovského muzea o návratu synagogální opony

 לפטירתו של11- הכניסיני תחת כנפך" – ליום השנה ה:"חיים נחמן ביאליק
.9-/117 , האנה ננוטילובה,המשורר הלאומי של ישראל

z Mladé Vožice, 7/17

Respekt a "יום הולדתו המאה של אגון מורגנשטרן" – ביקורם של חברי ארגון

„První pohřešované judaikum českého původu vráceno ze Spojených států do

„Zprávy z Bejt Simcha“, 8/16, 9-10/15, 11-12/14

ץ//-/319 , ("כבוד וסובלנות") בוילנה אצל יליד לושטיצהtolerance

„Oslavy 600 let Židů v Teplicích“ – reportáž, Eva Klášterková, 9-10/10
„Návštěva ukrývaných dětí v děčínské synagoze“ – Mirka Poskočilová, 9-10/11
„Až příliš tichý hlas pro Svatou zemi“ – reportáž z 11. ročníku ekumenického

מן העולם

hudebního festivalu, redakce, 9-10/14

 אנטונין, מצרים?" – ניתוח ההתפתחויות האחרונות במצרים,"קוו ואדיס
./1/3 ,וָ אבְ ר'יק

„Čeští a němečtí dobrovolníci v Sobědruhách“ – reportáž z brigády na židovském

– ") בעבודת המאסטר של תומס שטיינלכרןHlohovec( "בית הכנסת בהלוהובץ

hřbitově, Oldřich Látal, 9-10/14

.01/0 ,לובבר-יאנה טכאבאנה

„Novinky z pražské židovské komunity“, redakce, 9-10/19
„Deset hvězd: patnáct zrekonstruovaných židovských památek“ – zpráva
k dokončení projektu Federace židovských obcí, redakce, 9-10/22
„Nové turistické zajímavosti v Praze“ – zpřístupnění historické mikve u Pinkasovy
synagogy a židovského hřbitova ve Fibichově ulici, redakce, 9-10/22
„Kterak jsme navštívili krnovskou synagogu ve dnech jejího slavnostního
znovuotevření“ – reportáž, Jan David Reitschläger, Martin Šachar Elis, 9-10/23
„JudaFest 2014“ – reportáž z třetího ročníku festivalu, Daniel Putík, 9-10/24
„Navzdory děsivému osudu“ – reportáž z bohoslužby v nově zrekonstruované
synagoze v Brandýse nad Labem, Michal Spevák, 11-12/14
„Boi chala, boi chala“ – reportáž o Kabalat šabat v Petřínských sadech, redakce,
11-12/15

ישראל
 רבי יואל,"הזמנים משתנים" – על מקומה של היהדות הרפורמית בישראל
./16 ,אוסרן
"מכתבו של נפתלי בנט לקהילה הרפורמית" – מכתב פתוח של השר לענייני
./13 ,ירושלים
"שומר אחי אנוכי" – על תערוכה לרגל יום השנה החמישים לאות חסידי אומות
.313 ,יונגר- רובשובה. מאת פנינה מ, ועל חדשות נוספות מיד ושם,העולם
 פול,"האם היה זה חלום"? (שני חלקים) – ליום השנה העשרים להסכם אוסלו
.716 ,317 ,ליפץ
,' נורית טרביץ,"צייר לי תרבות" – ניתוח ציוריהם של זקנים אתיופים בישראל
.71/0

„Stolpersteine v Tišnově“ – Miloš Sysel, 11-12/17

.31/3 , קתר'ינה ווברובה,"גרפיטי בתל אביב" – דיווח מצולם
 – על קהילת תל אביב ותפילותיה,""בית תפילה ישראל – תפילה בעיר הלבנה

Děti, mládež

.9-/1131 , קתר'ינה ווברובה,המיוחדות
 "מבצע צוק איתן – סקירה:קובץ מאמרים על אירועים אקטואליים בישראל

„Kutz Camp – (ne)obyčejný tábor pro (ne)obyčejné reformní židovské děti“ –
rozhovor s Davidem Maxou o jeho pobytu na letním táboře v USA, Miriam
Jelínková, 1/10
„První bohoslužba v Hartmanicích po 75 letech“ – reportáž z víkendového
setkání České unie židovské mládeže, Petra Nichtburgerová, 3/10

, הונזה נויבאואר," "איך עובדת מערכת כיפת ברזל,"פנורמית וסיכום העובדות
אביבית התנפצה" – מאת ג'ולי- הבועה התל:; "מבצע צוק איתן//-/3131
; "דעה מן הצד השני" – דעותיהם של//-/313/ , תושבת תל אביב,גינזברג
.//-/313/ ,פלסטינאים מפראג-פעילים פרו

„Brigáda v Dolním Bolíkově a Písečném“ – reportáž z akce České unie židovské
mládeže, Daniel Putík, 3/10

Kultura
„To nejlepší je k vidění v Liberci“ – k výstavám „Synagogy v plamenech“ a „Mladí
lvi v kleci“, Egon Wiener, 2/13
„V tenatech života Franze Kafky“ – recenze divadelního uvedení hry Past
polského dramatika Tadeusze Rozewicze, Barbora Karešová, 3/16
„Amos Oz v Praze“ – návštěva izraelského spisovatele v Praze, Eva Kuželová,
3/17
„Pozvánka na výstavy do vídeňského Židovského muzea“ – Jana Tchabana-

 שואה, אנטישמיות, גזענות,מיעוטים
, יאן נויבאואר," חודשים עם נטלקה – ארבע שנים לאחר התקיפה בויטקוב70"
./17
 חלקים) – ניתוח ההיסטוריה של בני7( ""בעיית הרומה – מבט מעבר לצבע
.717 ,717 ,316 , יאן נויבאואר,הרומה בצ'כיה
"עמדה ביחס לקיצוניות הגואה בחברה" – גילוי דעת משותף של נציגי הקהילות
.71/0 ,היהודיות והנוצריות בצ'כיה
," – תערוכה במוזיאון היהודי/970-/973 ,"אמת ושקר – סרטים בגטו טרזין
.71/6

סיכום השנה ה ,/3-תשע"ד 31/7-31/7 1

חינוך

Löwbeer, 6/16

"השנה היהודית" – סידרה חופשית של טקסטים המוקדשים לחגים היהודיים,

„Představujeme: Ronnie Niedermeyer“ – portrét mladého rakouského fotografa,

מאת הרב דניאל מאייר ( 7פרקים בשנה הנוכחית)" :ופרוש עלינו סוכת שלומך"

Jana Tchabana-Löwbeer, 8/11

(לקראת חג הסוכות)" ;/13 ,בימי המלך אנטיוכוס אפיפינס" (על הרקע ההיסטורי
של חג החנוכה)" ;713 ,משמעותו האקטואלית של חג פורים"" ;613 ,כולנו יודעים

„Lessing na Hrad!“ – k uvedení českého překladu knihy Tři filosofická pojednání
Gottholda Ephraima Lessinga, Michal Spevák, 9-10/13

את התורה" (לקראת הפסח)" ;313 ,יום שמחה בין פסח ושבועות :ל"ג בעומר",
" ;113תשעה באב – יום אבל ,אך גם הולדת המשיח"" ;9-/113 ,היטמעות אינה

Jiné

פותרת דבר".//-/313 ,
"כמה מלים על פרשת 'תצווה'" – הרב דניאל מאייר.013 ,
"השפעת הנאורות על יהדות אירופה – בסיס המחשבה היהודית החילונית" –
זוזנה קונסטובה.//-/316 ,
"גיור ,או :חשבתם על זה טוב?" – מירק דניאל רוקס.//-/31/1 ,

„Setkání s Jael“ – o přátelství s ortodoxní izraelskou Židovkou, Hana Nenutilová,
3/12
„Děti izraelských rodáků objevují Česko“ – reportáž o setkání krnovských rodáků,
Pavel Kuča, 4/7
„Praha neprovařená, Praha magická“ – zamyšlení turistického průvodce, Martin
Skořepa, 4/12

היסטוריה ,ימי שנה וימי זיכרון
"יהודי מרוקו" – סידרה מאת הרב דניאל מאייר (שני פרקים בשנה זו)" :אישים
חשובים" ;/11 ",אישים חשובים".311 ,
"האשמות ברציחות טקסיות ובשימוש בדם נוצרים בכתבי יד צ'כיים עתיקים" –
דניאל סואוקופ.31/1 ,
"זיכרון מביקור בטרזין לפני חמישים שנה" – האנה הרצובה.31/3 ,
"בתי ניגנה על העוגב הנעלם מבית הכנסת בקרנוב" – סיפורו של העוגב
והשימוש בו היום ,פטר אהרון תסאר'.711 ,
"יום השנה ה 30-לשריפת בית הכנסת בצ'סקה ליפה" – מירקה פוסקוצ'ילובה,
.71/7
"פטרוניוס ארביטר ומסכת קידושין דף פ ,ב" – הרב דניאל מאייר.713 ,
"ההיסטוריה של היהודים ברומא" – פאולה קיירוש (.011 ,)Queiroz
"ד"ר הנרי מושנזון – משומפרק למלאווי ולעולם לא בחזרה" – דיוקן נבחר מתוך
התערוכה "הפארסה סביב מותו של תיוואדאר שורוש (ולא רק שלו)" – לקראת
יום השנה לשואת יהדות הונגריה ,ועם צאתו של ספר הזיכרונות של ת .שורוש,
קתר'ינה ווברובה.317 ,
"זכרון מיעקב אדלר" – סדרה על הרופא הצבאי הישראלי יליד אוסטי נד לאבם
( 0פרקים בשנה הנוכחית)" :מאוסטי נד לאבם אל הפיורדים בנורווגיה";616 ,
"מנורווגיה לשוודיה ובחזרה הביתה"" ;311 ,השנים הראשונות בארץ החדשה",
" ;111רופא מתחיל ,אב משפחה"" ;9-/116 ,מלחמת ששת הימים".//-/31/3 ,
ריאיונות
"נשים רגילות ומשיח שקר" – ריאיון עם הסופרת הישראלית אלונה קמחי,
קתר'ינה ווברובה.617 ,
"לא כל המוסלמים דומים" – ריאיון עם קלרה פופובה על פרויקט 'מוסלמים
בעיני תלמידים' ,שחר אליס ,קתר'ינה ווברובה.117 ,
"מתנדב בקיבוץ" – ריאיון עם פאבל קוצ'ה ,עורכו-לשעבר של 'משכיל' ,על
שהותו בישראל ,האנה ננוטילובה.//-/317 ,
"בריאות ויום כיפור – מלה של רופא" – ריאיון עם ד"ר זדנייק קאלוואך ,רות
וייניגר.//-/31/1 ,
אישים
"החיים היו אפורים אלמלא פרדי" – על פרדי הירש ,קת'רינה קלימנטובה./1/7 ,

„Měl by mít rabín facebookový profil?“ – judaismus a moderní technologie,
Tereza Gafna Váňová, 4/13
„Židovské pohádky na pokračování“ – seriál o německých židovských pohádkách
a legendách, doplněný informacemi z historie německých židovských obcí, Pavel
 Šik (v tomto ročníku 2 díly): „Čarodějův žák“, „Slavní Židé v německé historii– Izák z Cách“, 2/14, „Vděčná zvířata“, „Slavní Židé v německé historii
Kalonymus“, 4/8
„Leopold Kompert: Pověsti z ghetta“ (2 části) – výbor krátkých povídek z díla
německy píšícího autora, přeložil Petr Jan Vinš, 5/10, 6/12
„Berlín! Berlín!“ – zamyšlení nad tím, proč mladí Izraelci milují Berlín, Adam
Coman, 5/20
„Dvora Baron: Rozepře“ – povídka hebrejské spisovatelky, přeložily Mariana
Kuželová a Monika Tintěrová, 7/11
„Couchsurfing, Izraelci a já“ – o novém způsobu cestování, Hana Nenutilová,
8/12
„Moji kamarádi antisemité“ – zamyšlení, Martin Skořepa, 9-10/12
„Norman Eisen a kuře v troubě“ – vzpomínka na odcházejícího amerického
velvyslance a zamyšlení o americké podpoře Prague Pride, Martin Skořepa, 1112/24

