RESUMÉ, XV. ročník, 5776/2015-16

10-11/23 ,9/3 ,8/14 ,3/17 ,1/20 ,""חדשות מבית שמחה
6/6 ,"2015 "דיווח שנתי על פעילות בית שמחה לשנת

Vzdělávání, náboženství
„Židovský rok“ – volný seriál textů věnovaných židovským svátkům; rabín Daniel Mayer (v
tomto ročníku 9 dílů): „O síle pokání v knize proroka Jonáše“, 1/2, „Chanukový zázrak
v této době“, 3/2, „O zázračném jablku ze země Izraele (k Novému roku stromů)“, 5/2,
„Kde jsou v textu Tóry skryti Ester a Haman?“ – k svátku Purim, 7/2, „Tento rok zde, příští
rok v zemi Izraele“ – k svátku Pesach, 8/2, „Zásluhy rabi Akivy chrání národ synů Izraele
(úvaha k Lag ba-omer)“, 9/2, „Tóra – nejdražší kniha židovského národa (úvaha
k Šavuot)“, 10-11/2, „Boží a lidský příbytek (k 9. avu)“, 12/2, „Posuzuj každého z jeho
lepší stránky“ – úvaha k měsíci elul, 13/2
„Boží království“ – seznámení s osobností filozofa Hermanna Cohena a ukázka z díla

נוער וצעירים
האוס פראג חוגג שנה" – ריאיון עם אווה ויכסובה על פעילותו של המרכז-"מוישה
2/12 , וייניגר. רות י,הקהילתי לצעירים
 דיווח מן," בברליןJewish Journeys "בואו נדבר מסביב לשולחן אחד – מבט על סמינר
3/16 , אריק ריכרד הרומאדקו,18-35 הסמינר הבינלאומי ליהודים בני
"אז איך זה בעצם היה שם בשושן?" – סיפור מגילת אסתר מבעד לעיניהם של תלמידי
7/16 ,בית הספר לאודר

v překladu Ruth J. Weiniger, 1/6
„Novoroční draša: zjevné a skryté“ – rabínka Sylvia Rothschild, překlad Kateřina
Weberová, 2/14
„Josef v postbiblické ústní tradici“ – rabín Daniel Mayer, 4/2
„Hermann Levin Goldschmidt: Svobodu rozporu“ – ukázka z díla německo-židovského
filozofa, překlad Ruth J. Weiniger, 12/8
„Tipy na novoroční micvot“ – jak v období před Vysokými svátky pomáhat potřebným,
Ruth J. Weiniger, 13/4

Historie, výročí, vzpomínky
„Stavitel lučenecké synagogy a jeho doba“ – k osobnosti architekta Leopolda
Baumhorna, Ruth J. Weiniger, 1/12
„K stému výročí „otce“ káhirské genízy Solomona Schechtera“ – rabín Daniel Mayer, 2/2

תרבות
] ומהגרים יהודים לעולםEugeen Van Mieghem[  יוג'ין ון מיגהם:"תמונות אבודות
1/17 , המוזיאון היהודי בפראג,החדש" – הזמנה לתערוכה
7/8 ,"הסרט זוכה האוסקר 'הבן של שאול'" – ביקורת מאת זוזנה קראוסובה
; "אוסף3/12 , ירוסלבה יארושובה," "הרפתקאות דייגים לייז'י פאבל:ספרים חדשים
 אלואיס,הבדיחות בנוסח יהודי של שטיין ושניידר" – ריאיון עם המחבר יאן שניידר
;3/20 ," עקבות צ'כיים על שפת הכינרת. יומן קיבוץ: ; "ירוסלב באלבין3/14 ,רוזנקרנץ
5/12 ," שרדתי את גיהנום הגולאג:"אגון מורגנשטרן
8/7 ,"חצי באוויר" – לרגל קובץ השירים החדש של אירנה דוסקובה
12/18 , לנקה הופמנובה,"פסטיבל הרובע היהודי בבוסקוביצה" – דיווח
"הסוס הפרחוני מגלה שירים אבודים" – לרגל ההקלטה החדשה של שירי הילדים
13/16 ,מטרזין מאת המלחין קארל ריינר והסופר נורברט פריד

„Původem i rodem jsi Kananejka, tvůj otec byl Emorejec a matka Chetejka“ – k českému
vydání kenaanských textů v řadě Starověké písemnictví Levanty, Pavel Čech, 3/10
„Franz Kafka měl rád venkovský svět“, Judita Matyášová, 2/12
„Vojtěch Rakous“ – k životu a tvorbě českožidovského spisovatele, Ráchel Polohová, 4/6
„Vzpomínka na matematika Felixe Hausdorffa“ – Jiří Veselý, 4/20
„Nostra aetate – její minulost a budoucnost“ – ke vztahům mezi katolickou církví a Židy,
rabín Abraham Skorka, překlad Ruth J. Weiniger, 5/4
„Príbeh Šaloma Jorana“ – portrét polsko-židovského partyzána, autora knihy The Defiant,
Katarína Kořínková, 5/10
„Navrácení pohřešovaného fragmentu rukopisu do Židovského muzea v Praze“, tisková
zpráva ŽM, 6/15
„Nevzdávat se a vytrvat“ – Cáchy si připomněly 100 let od narození Fredyho Hirsche,
Pavel Kuča, 7/4
„Židovská obec v Bendově Záhoří“ – Karel Vošta, 8/11
„Svědectví náhrobků. Několik židovských osudů z jihu Čech“ – Karel Vošta, 9/12
„Kameník Jicchak Weil a jeho dílo“ – Karel Vošta, 10-11/10
„Recept proti otravě alkoholem z Ugaritu“ – ukázka z antologie starověkých
syropalestinských textů, 10-11/11
„Karel Poláček nově ve sbírkách pražského Židovského muzea“, tisková zpráva ŽM, 1011/17
„Inventární číslo 1938“ – nová stálá výstava vídeňského Technického muzea, Jana

שונות
 "טיפ:) חלקים בשנה זו6 , וייניגר.סדרה חופשית של טיפים ומתכונים (מכינה רות י
; "מזוזה7/7 ,"אדמה-; "אזני המן מבצק תפוחי3/20 ,"מטחנה-יצירתי לחנוכה – סביבון
;13/14 ,"; "פטריות במטבח היהודי12/17 ,"; "דובדבנים בשלים8/20 ,"מקופסת גפרורים
13/20 ,""מאפה מלוח חגיגי בסגנון סורי
 הנערה היהודייה" – מעשיה מאת הסופר הדני המפורסם:"הנס כריסטיאן אנדרסן
. "דמויות יהודיות בסיפורי אנדרסן" מאת רות י:בתרגום מרט ין בנדה; טקסט נלווה
4/10 ,וייניגר
5/14 , פטר ברנדייסקי,"פגיעה" – סיפור
8/12 , אירנה טאוסינגרובה,"על מה (לא) דיברו בבית" – סיפור
8/12 , סילביה וויטמנובה,"יהודי- אחשוורוש הלא:"סיפור לפסח
10-11/14 , עבודה" – סיפור:"ליאת נביא
10-11/24 , קבוצת הכוכבים טלה" – סיפור:"רות סידונובה
12/14 , מסה קצרה על עבודת אלילים" – מחשבות ושני טקסטים קצרים: אלמוני."פ
13/9 ,מבחר מיצירתו השירית של פטר נוסק
13/12 , מכשפות צריכות למות" – סיפור:"רות סידונובה
4/12 ,3/6 ,סקרים בשאלות אקטואליות
1/8, 2/16, 3/15, 4/17, 5/19, 6/7, 7/7, 9/9, 10-11/22, 13/15 ,תשבצים
;2/20 ,קסם-; פלינדרומים וריבועי1/9 ,עברית משחקית – מבוך אותיות לראש השנה
5/15 ,תפזורת

Tchabana-Löwbeer, 10-11/21
„Dějiny židovských škol na jižním Slovensku“ – ukázka z chystaného slovenského vydání
knihy, Lívia Katona, 13/6
„Vzpomínky Idy Kauferové“ (na pokračování, v tomto ročníku 3 díly) – vzpomínky na
předválečné Slovensko a Maďarsko, na holocaust, poválečný návrat a život v Izraeli,
s ilustracemi dcery Idy Kauferové, izraelské malířky Hany Alizy Omer, 10-11/18, 12/12,
13/10

Z češtiny přeložil Pierre Pe'er Friedmann
 פאר פרידמן:תרגם מצ'כית

9/13 , שיצא נגד מהגרים,איגוד לוחמי החירות הצ'כים ירוסלב וודיצ'קה
Rozhovory
„Stojíme na prahu třetí intifády?“ - rozhovor s izraelským historikem Amosem
Goldbergem, 3/4
„Bojím se, že bych byl zvolen“ – rozhovor s předsedou progresivní židovské komunity
Bejt Simcha, Ruth J. Weiniger, 6/4
„Co je to B´nai B´rith“ – rozhovor s mentorem české pobočky mezinárodní židovské
organizace Tomášem Krausem, Ruth J. Weiniger, 6/12
„Jak (se) ve škole nenudit“ – o alternativním školství v Izraeli s Eudice Ben Ohr,
zakladatelkou Jerusalem Sudbury Democratic School, Ruth J. Weiniger, 8/4
„Reálné neskutečno“ – rozhovor s Rézi J. Weiniger u příležitosti výstavy jejích obrazů na
pražské židovské obci, Pavel Kuča, 12/4

Osobnosti
„Zemřel Oliver Sacks“ – k úmrtí významného neurologa, Ruth J. Weiniger, 1/10
„Peter Bachrach“ – životní příběh židovského partyzána a izraelského vojáka Petera

ישראל
Jerusalem - ein " ,חראם – חששות הוואקף" – מתוך ספרו של גיל ירון-"הקרב על אל
4/4 , וייניגר. תרגמה רות י,"historisch-politischer Stadtführer
"היכן לחפש אחר גנו של דוד המלך" – לעניין המחלוקת סביב הגן הארכאולוגי בקרבת
4/5 , יונתן מזרחי,עיר דוד
4/9 , מרטין שחר אליס,"שלמה זנד בפראג" – לרגל הרצאתו של ההיסטוריון הישראלי
6/8 ,5/8 , רייטשלאגר."צמחים זרים בישראל" (שני חלקים) – דוד י
, הרב תומאש קוצ'רה,"יחדיו לצד הכותל" – לעניין החלוקה החדשה של רחבת הכותל
6/20
. רות י,"שילוב עפ"י ישראל" – לשאלת השילוב (הכלה) במערכת החינוך הישראלית
 תרזה גפנה,וייניגר; "שילוב וחינוך יהודי" – לעניין השילוב בבית הספר לאודר בפראג
; "אוגרים מעיר הזהב" – המדענים הישראלים ישראל אהרוני ושאול9/14 ,וניובה
12/16 , וייניגר. רות י,אדלר ואוגרי הזהב
12/11 ,9/9 ,7/11 ,5/20 ,3/19 ,""תרבות ישראלית בצ'כיה

Bachracha, Ráchel Polohová, 3/8
„Vzpomínka na Amira Gutfreunda“ – k úmrtí izraelského spisovatele, Pierre Pe´er
Friedmann, 5/13
„Rok od úmrtí židovského historika Sira Martina J. Gilberta“ – rabín Daniel Mayer, 6/2
„Za Milošem Hájkem, spravedlivým mezi národy“ – Renata Wolgemuthová, Zuzana
Krausová, 8/16
„Imre Kertész – Ten, který oddémonizoval holocaust“ – k úmrtí maďarského spisovatele,
Jan M. Heller, 8/17
„Aharon Meged: O stromech a kamenech“ – nekrolog a ukázka z díla izraelského
spisovatele, Tomáš Novotný, 9/6
„Za profesorem Otto Pickem“ – k úmrtí významného politologa a diplomata, Zita
Adamová, 9/10
„Dva svědkové: Elie Wiesel a Jana Renée Friesová“ – k úmrtí dvou pamětníků šoa,
Kateřina Weberová, 12/20

Ze světa
„Otužilé Holanďanky a všudypřítomní uprchlíci“ – zápisky z cesty po Německu, Rosa

 שואה, אנטישמיות, גזענות,מיעוטים
 עזרה מן הצפון" – על הסיוע שסיפקה קרן ננסן לילדים יהודים- Nansenhjelpen"
2/9 , ברברה אנטונובה,בזמן מלחמת העולם השניה
"כיצד עלינו לזכור את אושוויץ" – דיון המתמקד בסוגיית הג'נדר ובשאלות של תקיפה
2/10 ,)"Open Democracy"  אנה היאקובה (מתוך,מינית בזמן השואה
"Mamacoffee" "תזכורת חיה לשנות השלושים" – ריאיון עם הבעלים של בתי הקפה
, וייניגר. רות י,Hate Free בעקבות ההתקפות על בתי הקפה הלוקחים חלק בתנועת
9/4
"על טקסי זיכרון עניים ועשירים" – דיווח מטקסי הזיכרון במחנה הריכוז לבני הרומה
10-11/9 , רוזה באוארובה,בלטי ובגטו טרזין
,"היהודים אשמים בכל?" – על תופעת האנטישמיות בתיאוריות קונספירציה בצ'כיה
10-11/12 ,זבינייק טארנט
,""פגישת משתתפי הפרויקט 'להיות תלמיד בשנות המלחמה' באתר ההנצחה בטרזין
10-11/23
,"יום שואת הרומה" – ידיעה על הצטרפות הקהילה היהודית בפראג לאירוע הזיכרון
13/17 , וייניגר.רות י

Bauerová, 2/6
„Jak se žilo a žije (reformním) Židům v Alsasku – Baptiste David, Karolína Flídrová, 4/8
„Z cesty do Íránu“ (2 díly) – postřehy z cest, Petr Němec, 5/16, 6/10
„Ohlédnutí za slovenskými volbami“ – Peter Salner, Milan Žonca, Pavol Bargár, 8/8
„Londýn 2016 – Konference Evropské unie progresivního judaismu“ – reportáž, Kateřina
Weberová, 9/17
„Jak se dnes žije venezuelským Židům“ – Ruth J. Weiniger, 10-11/20
„Jak jsem prožíval pokus o puč v Turecku“ – aktuální turecké dění očima istanbulského
Žida, Jack E. Gozcu, 12/6
„Po mnichovském útoku“ – zamyšlení, rabín Tomáš Kučera, 12/7

Reportáže, aktuální otázky
„Praha, Hlavní nádraží: uprchlíci a dobrovolníci“ – reportáž a anketa, Ruth Jochanan
Weiniger, 1/4
„Židovská povinnost vůči uprchlíkům“ – úvaha, rabín Tomáš Kučera, 2/4
„Pohled z Rakouska“ – rozhovor s analytičkou Karin Kneisslovou o uprchlické krizi, Jana
Tchabana Löwbeer, 4/13
„Dobře utajená soukromá pomoc“ – reportáž z cesty českých aktivistů do uprchlických
táborů na jihu Evropy, Jiří Turek, 4/14
„Košer a halal a jak to spolu (ne)souvisí“ – k návrhu na zákaz rituální porážky, Jan
Schneider, 7/10
„Jezídka Juni a ti druzí“ – reportáž z cesty českých aktivistů do uprchlických táborů na
jihu Evropy, 7/12
„Dojde k obnově židovského hřbitova v Libni?“ – Ruth J. Weiniger, 7/20
„Parlamentní kaple pro všechny?“ – Rézi J. Weiniger, 8/10
„Názorový střet na terezínské tryzně“ – k reakci rabína Sidona na vystoupení předsedy

מן הקהילות
 לנקה," – דיווח מאירוע הספורט החשוב2015 "מתנדבים במשחקי המכבייה בברלין
1/14 ,הופמנובה
 קתר'ינה,"השבתון הרפורמי התשיעי" – ידיעה על סוף השבוע של בית שמחה בייצ'ין
1/20 ,ווברובה
,"בתי כנסת שקמו לתחיה" – ידיעה על אירועים קהילתיים בבתי כנסת משוקמים
2/17 ,מירק דניאל רוקס
"אות כבוד בבית הכנסת בלושטיצה" – פרויקט השיקום זכה בפרס רודולף אייטלברגר
2/17 ,Respekt a tolerance של ארגון
4/12 ,דיווח מחגיגות החנוכה בפראג
 לוציה,„ – על תיאטרון החובבים שליד הקהילה היהודית בדייצ'יןOch Děs“
4/16 ,נאכטיגלובה
6/3 , לנקה הופמנובה,""לברנו יש ספר תורה חדש
9/5 ," – ידיעה על תקרית בבית הספר בפילזן..."משהו פה מסריח
. איוון א,נוצרי-שיח יהודי-"אחוות נוצריות שונות" – מחשבות על ציונות נוצרית ודו
9/11 ,שטאמפאך
– ")"כיצד ייבאנו לכאן הפרדה במקום מגוון (עדות אישית על התחייה היהודית בפראג
10- , מרטין שמוק,1989 מחשבה על התפתחותה של הקהילה היהודית בפראג אחרי
11/4
10-11/7 ,Chewish רשמית-"'פוטלאץ'' יהודי" – על היוזמה הלא
"בית הכנסת בלושטיצה פותח את העונה בתערוכה חדשה" – לרגל תערוכה המוקדשת
10- ,Respekt a tolerance  טקסט מאת התאחדות,לסופרת מריה ארבנובה מאשנבאך
11/26
,'השבוע של בית שמחה בטרביץ-"השבתון הרפורמי העשירי" – ידיעה על אירוע סוף
13/16 ,אולגה מלצוכובה

Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky proti přistěhovalectví, 9/13

Izrael

 פרקים) – על סלובקיה והונגריה של3 "זכרונות אידה קאופרובה" (בהמשכים; בשנה זו
 עם איורים מאת, השיבה לאחר המלחמה והחיים בישראל, על השואה,לפני המלחמה
13/10 ,12/12 ,10-11/8 , הציירת הישראלית חנה עליזה עומר,בתה של אידה קאופרובה

„Boj o Haram – obavy Waqfu“ – ukázka z knihy Gila Yarona „Jeruzalém – střed/t světa“,
překlad Ruth J. Weiniger, 4/4
„Kde hledat zahradu krále Davida“ – ke sporu o archeologický park v oblasti
jeruzalémského Davidova města, Jonatan Mizrachi, 4/5
„Šlomo Sand v Praze“ – k přednášce izraelského historika, Martin Šachar Elis, 4/9
„Cizokrajné druhy rostlin v Izraeli“ (2 díly) – David J. Reitschläger, 5/8, 6/8
„Společně u Západní zdi“ – k novému uspořádání prostoru u Západní zdi, rabín Tomáš
Kučera, 6/20
„Inkluze po izraelsku“ – k otázce inkluze v izraelském školství, Ruth J. Weiniger; „Inkluze a
židovské školství“ – k inkluzi na pražských Lauderových školách, Tereza Gafna Váňová,
9/14
„Křečci ze zlatého města“ – izraelští vědci Israel Aharoni a Saul Adler a zlatí křečci, Ruth J.
Weiniger, 12/16
„Izraelská kultura v ČR“ – 3/19, 5/20, 7/11, 9/9, 12/11

Národnostní menšiny, rasismus, antisemitismus, holocaust
„Nansenhjelpen – pomoc ze severu“ – o pomoci Nansenovy nadace židovským dětem za
2. světové války, Barbara Antonová, 2/9
„Jak si máme pamatovat Osvětim“ – polemika zaměřující se na genderovou problematiku
a otázky sexuálního zneužívání v období holocaustu, Anna Hájková (převzato z Open
Democracy), 2/10
„Živá vzpomínka na třicátá léta“ – rozhovor s majitelem kaváren Mamacoffee o útocích
na tzv. hate free kavárny, Ruth J. Weiniger, 9/4
„O chudé a bohaté tryzně“ – reportáž ze vzpomínkových setkání v romském
koncentračním táboře v Letech a v terezínském ghettu, Rosa Bauerová, 10-11/9
„Za vše mohou Židé?“ – fenomén antisemitismu ve spikleneckých teoriích české
záhadologické scény, Zbyněk Tarant, 10-11/12
„Setkání účastníků projektu Školákem ve válečných letech v Památníku Terezín“ - 10-

ראיונות
"האם אנו על ספה של אינתיפדה שלישית?" – ריאיון עם ההיסטוריון הישראלי עמוס
3/4 ,גולדברג
"אני חושש שיבחרו בי" – ריאיון עם יושב ראש הקהילה היהודית המתקדמת בית
6/12 , וייניגר. רות י,שמחה
 יועץ הסניף הצ'כי של הארגון היהודי,"מהו בני ברית" – ריאיון עם תומאש קראוס
6/12 , וייניגר. רות י,הבינלאומי
"איך לא לשעמם ולהשתעמם בבית הספר" – על חינוך אלטרנטיבי בישראל עם יהודית
8/4 , וייניגר. רות י, מייסדת בית הספר הדמוקרטי סאדברי בירושלים,אור-בן
 וייניגר לרגל תערוכה מציוריה בקהילה היהודית.האמיתי" – ריאיון עם רזי י-"הדמיוני
12/4 , פאבל קוצ'ה,בפראג
אישים
1/10 , וייניגר. רות י,"מת אוליבר סאקס" – לציון מותו של הנוירולוג החשוב
 רחל,"פטר בכרך" – סיפור חייו של הפרטיזן היהודי והחייל הישראלי פטר בכרך
3/8 ,פולוהובה
5/13 , פאר פרידמן,"זיכרון מאמיר גוטפרוינד" – בעקבות מותו של הסופר הישראלי
6/2 , הרב דניאל מאייר," גילברט.'"שנה חלפה מאז מותו של ההיסטוריון מרטין ג
 זוזנה, רנטה וולגמוטובה," חסיד אומות העולם,"אחרי מותו של מילוש האייק
8/16 ,קראוסובה
"אימרה קרטש – מי שהפסיק להתייחס לשואה כאל דמון" – בעקבות מותו של הסופר
8/17 , הלר. יאן מ,ההונגרי
, על העצים ועל האבנים" – הספד וקטע מספרו של הסופר הישראלי:"אהרון מגד
9/6 ,תומאש נובוטני
,"אחרי מותו של הפרופסור אוטו פיק" – למותו של הפוליטולוג והדיפלומט החשוב
9/10 ,זיטה אדמובה
, אלי ויזל ויאנה רנה פרייסובה" – בעקבות מותם של שני ניצולי השואה:"שני עדים
12/20 ,קתר'ינה ווברובה

11/23
„Den romského holocaustu“ – zpráva o zapojení pražské židovské obce do
vzpomínkových akcí, Ruth J. Weiniger, 13/17

Z obcí
„Dobrovolnicí na European Maccabi Games Berlin 2015“ - reportáž z významné sportovní
akce, Lenka Hofmanová, 1/14
„IX. reformní šabaton“ – zpráva z víkendové akce Bejt Simcha v Jičíně, Kateřina
Weberová, 1/20
„Oživlé synagogy“ – zpráva z komunitních akcí pořádaných v revitalizovaných
synagogách, Mirek Daniel Rux, 2/17
„Významné ocenění loštické synagogy“ – projekt revitalizace byl oceněn Cenou Rudolfa
Eitelbergera, sdružení Respekt a tolerance, 2/17

מן העולם
, רוזה באוארובה,בכל" – רשמים ממסע בגרמניה-"הולנדיות אמיצות והפליטים הנוכחים
2/6
4/8 , קרולינה פלידרובה, באטיסט דויד,""כיצד חיו (וחיים) יהודים רפורמים באלסקה
6/10 ,5/16 , פטר ניימץ,"רשמים מנסיעה לאירן" (שני חלקים) – רשמי מסע
8/8 , פאבול ברגאר, מילן ז'ונצה,"מבט לאחור על הבחירות בסלובקיה" – פטר סאלנר
 – ועידת האיחוד האירופי ליהדות מתקדמת" – דיווח מאת קתר'ינה2016 "לונדון
9/17 ,ווברובה
10-11/20 , וייניגר. רות י,""כיצד חיים היום יהודי ונצואלה
"חוויותיי מניסיון ההפיכה בטורקיה" – ההתרחשויות האקטואליות בטורקיה דרך עיניו
12/6 , גוזג'ה. ג'ק א,של יהודי מאיסטנבול
12/7 ,"בעקבות הפיגוע במינכן" – מחשבות מאת הרב תומאש קוצ'רה

Repotáže z chanukových oslav v Praze, 4/12
„Och Děs“ – o ochotnickém divadelním spolku při Židovské obci v Děčína, Lucie
Nachtigalová, 4/16
„Brno má novou Tóru“ – Lenka Hoffmannová, 6/3
„Něco tady smrdí…“ – zpráva o incidentu v plzeňské synagoze, 9/5
„Různé křesťanské přátelení“ – úvaha o křesťanském sionismus a židovsko-křesťanském
dialogu, Ivan O. Štampach, 9/11
„Jak jsme importovali rozdělování místo rozmanitosti (osobní zpráva o židovské obrodě v
Praze“ – úvaha o vývoji pražské židovské komunity po roce 1989, Martin Šmok, 10-11/4
„Židovské potlachy“ – o neformální iniciativě Chewish, 10-11/7
„Loštická synagoga zahajuje sezónu novou expozicí“ – k výstavě věnované spisovatelce
Marii Ebnerové z Eschenbachu, text Sdružení Respekt a tolerance, 10-11/26
„X. reformní šabaton“ - zpráva z víkendové akce Bejt Simcha v Třebíči, Olga Melzochová,
13/16
„Zprávy z Bejt Simcha“ – 1/20, 3/17, 8/14, 9/3, 10-11/23
„Výroční zpráva o činnosti Bejt Simcha za rok 2015“, 6/16

 שאלות אקטואליות,דיווחים
1/4 , וייניגר. רות י, פליטים ומתנדבים" – דיווח וסקר:"תחנת הרכבת של פראג
2/4 ,"החובה היהודית כלפי הפליטים" – מחשבות מאת הרב תומאש קוצ'רה
 יאנה,"גלויה מאוסטריה" – ריאיון עם הפרשנית קרין קנייסל על משבר הפליטים
4/13 ,לובבר-טכאבאנה
"עזרה ראשונה סודית בהחלט" – דיווח ממסעם של פעילים צ'כים אל מחנות הפליטים
4/14 , ייז'י טורק,בדרום אירופה
 ואיך הם (לא) קשורים זה בזה" – לעניין ההצעה לאסור על שחיטה, חלאל,"כשרות
7/10 , יאן שניידר,טקסית
 והאחרים" – דיווח ממסעם של פעילים צ'כים אל מחנות הפליטים בדרום,"יוני היזידית
7/12 ,אירופה
7/20 , וייניגר."האם יחודש בית הקברות היהודי בליבן?" מאת רות י
8/10 , וייניגר."חדר תפילה בפרלמנט – לכולם?" מאת רזי י
"מחלוקת ביום הזיכרון בטרזין" – לעניין תגובתו של הרב סידון לנאומו של יושב ראש
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Děti, mládež
„Pražský Moishe House oslavil první výročí“ – rozhovor s Evou Wichsovou o projektu
mládežnického komunitního centra, Ruth J. Weiniger, 2/12
„Bavme se u společného stolu – ohlédnutí za berlínským seminářem Jewish Journeys“,
reportáž z mezinárodního semináře pro Židy ve věku 18-35 let, Erik Richard Hromádko,
3/16
„Jak to vlastně bylo tehdy v Šušanu?“ – příběh knihy Ester očima studentů Lauderova
gymnázia, 7/16

Kultura
„Ztracené obrazy: Eugeen Van Mieghem a židovští emigranti do Nového světa“ – pozvánka
na výstavu, Židovské muzeum v Praze, 1/17
„Oscarový Saulův syn“ – filmová recenze, Zuzana Krausová, 7/8
Knižní novinky – „Rybářské zálety Jiřího Pavla“, Jaroslava Jarošová, 3/12, „ŠteinSchneiderova sbírka vtipů na židovský způsob“ – rozhovor s autorem Janem Schneiderem,
Alois Rosenkrantz, 3/14, „Jaroslav Balvín: Deník z kibucu. České stopy na břehu Galilejského
jezera“, 3/20, „Egon Morgenstern: Přežil jsem peklo gulagu“, 5/20

 דת,חינוך
 מאת הרב,"השנה היהודית" – סידרה חופשית של טקסטים המוקדשים לחגים היהודיים
; "נס1/2 ," "על כוחה של החרטה בספר יונה:) פרקים בשנה הנוכחית9( דניאל מאייר
;5/2 ,); "על התפוח הפלאי מארץ ישראל" (לרגל ראש השנה לאילנות3/2 "חנוכה בזמננו
,; " השתא הכא7/2 ,)"היכן בטקסט התורני מסתתרים המן ואסתר?" (לקראת פורים
; "זכותו של רבי עקיבא מגנה על עם8/2 ,)לשנה הבאה בארעא דישראל" (לקראת הפסח
; "התורה – ספרו היקר ביותר של העם9/2 ,)ישראל" (מחשבות לקראת ל"ג בעומר
; "לשפוט כל12/2 ,); "משכן האל והאדם" (לט' באב10-11/2 ,)היהודי" (לקראת שבועות
13/2 ,)אדם לפי צדדיו הטובים" (לחודש אלול
."ממלכת האל" – היכרות עם הפילוסוף הרמן כהן ומובאה מכתביו בתרגום רות י
1/6 ,וייניגר
 תרגמה קתר'ינה, הגלוי והנסתר" – הרבנית סילביה רוטשילד:"דרשה לשנה החדשה
2/14 ,ווברובה
4/2 ,פה" – הרב דניאל מאייר-"יוסף במסורת התורה שבעל
,גרמני- חופש המחלוקת" – מתוך ספרו של הפילוסוף היהודי:"הרמן לוין גולדשמידט
12/8 , וייניגר.תרגמה רות י
 רות,"טיפים למצוות השנה החדשה" – כיצד לעזור לנזקקים בתקופה שלפני חגי תשרי
13/4 , וייניגר.י

„Napůl ve vzduchu“ – k nové básnické sbírce Ireny Douskové, 8/7
„Boskovický festival pro židovskou čtvrť“ – reportáž, Lenka Hoffmannová, 12/18
„Květovaný kůň objevuje ztracené písně“ – k nové nahrávce terezínských dětských písní
skladatele Karla Reinera a spisovatele Norberta Frýda, 13/16

Jiné
Volný seriál výtvarných tipů a receptů (připravuje Ruth J. Weiniger, v tomto ročníku 6 dílů):
„Kreativní chanukový tip: drejdl – mlýnek“, 3/20, „Hamanovy uši z bramborového těsta“,
7/7, „Mezuza z krabičky od sirek“, 8/20, „Dozrály mahalebky“, 12/17, „Houbeles“ (houby
v židovské kuchyni), 13/14, „Sváteční slané pečivo na syrský způsob“, 13/20
„Hans Christian Andersen: Židovská dívka“ – povídka známého dánského autora, překlad
Martin Benda; doprovodný text „Židovské postavy v Andersenových textech“, Ruth J.
Weiniger, 4/10
„Úraz“ – povídka, Petr Brandeiský, 5/14
„O čem se doma (ne)mluvilo“ – povídka, Irena Tausingerová, 8/12
„Příběh k Pesachu: nežidovský Ahasvér“ – Sylvie Wittmannová, 8/12
„Liat Naviová: Úkol“ – povídka, 10-11/14
„Rút Sidonová: Souhvězdí Berana“ – povídka, 10-11/24
„P. Almoni: Malé pojednání o modloslužbě“ – úvaha a další dva kratší texty, 12/14
„V pokoji nepokoji, ve tmavé světnici, tázal ses Boha, zdali je věřící“ – ukázky z básnické
tvorby Petra Noska, 13/9
„Rút Sidonová: Čarodějnice musí zemřít“ – povídka, 13/12
Ankety k aktuálním otázkám, 3/6, 4/12
Soutěžní křížovky – 1/8, 2/16, 3/15, 4/17, 5/19, 6/7, 7/7, 9/9, 10-11/22, 13/15
Hravá hebrejština – novoroční písmenkové bludiště, 1/9, palindromy a magické čtverce,
2/20, osmisměrka, 5/15

 ימי שנה וזיכרונות,היסטוריה
 ותקופתו" – לדמותו של הארכיטקט לאופולד,"דיוקנו של בונה בית הכנסת בלושנץ
1/12 , וייניגר. רות י,באומהורן
, שניאור זלמן שכטר" – הרב דניאל מאייר,"ליום השנה המאה של 'אבי' הגניזה הקהירית
2/2
 אביך היה אמורי ואמך חיטית" – לרגל צאתם לאור בצ'כית של טקסטים,"מקורך כנעני
3/10 , פאבל צ'ך,'כנעניים בסדרת 'כתבי הלבנט העתיקים
2/12 , יודיתה מתיאשובה,""פרנץ קפקא אהב את סגנון החיים הכפרי
4/6 , רחל פולוהובה,צ'כי-"ווייטייך רקואוס" – על חייו ויצירתו של הסופר היהודי
4/20 , ייז'י וסלי,""זיכרון מן המתמטיקאי פליקס האוסדורף
,"נוסטרה אטאטה – עברה ועתידה" – לעניין הקשר שבין הכנסייה הקתולית והיהודים
5/4 , וייניגר. תרגמה רות י,הרב אברהם סקורקה
,The Defiant  מחבר הספר,פולני-"סיפורו של שלום יורן" – דיוקנו של הפרטיזן היהודי
5/10 ,קתרינה קור'ינקובה
 הודעה לעיתונות מאת,""שובו של כתב היד שנעלם מן המוזיאון היהודי בפראג
6/15 ,המוזיאון היהודי
 פאבל,"להחזיק מעמד ולא להיכנע" – אאכן מציינת מאה שנה להולדת פרדי הירש
7/4 ,קוצ'ה
8/11 , קארל וושטה,"Bendovo Záhoří-"הקהילה היהודית ב
9/12 , קארל וושטה," כמה גורלות יהודיים בדרום בוהמיה."עדות המצבות
10-11/10 , קארל וושטה,""הסתת יצחק וייל ויצירתו
10- ,"מרשם נגד הרעלת אלכוהול באוגרית" – מתוך אנתולוגיה של טקסטים מן הלבנט
11/11
 הודעה לעיתונות מאת,""קארל פולאצ'ק – מעכשיו באוסף המוזיאון היהודי בפראג
10-11/17 ,המוזיאון היהודי
,לובבר- יאנה טכאבאנה," – תצוגת קבע חדשה במוזיאון הטכני בווינה1938 "מספר מיון
10-11/21
"ההיסטוריה של בתי הספר היהודיים בדרום סלובקיה" – מתוך ספר שעתיד לצאת לאור
13/6 , ליביה קטונה,בסלובקיה

