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ŵĂƐŬŝů


Vzdělávání, náboženství
„Židovský rok“ –volný seriál textů věnovaných židovským svátkům; rabín
Daniel Mayer (v tomto ročníku 8 dílů): „Sukot –svátek radosti“ 3/1, „Chanuka
a zajímavé pasáže z knih Makabejských –1. část“ 2/3, „Chanuka a zajímavé
pasáže z knih Makabejských Ͳ2. část“ 2/4, „Tubišvatový déšť je dražší než
Šalomounova zlatá koruna“ 2/5, „Amálek nemůže snést výjimečnost
židovského národa“ 2/6, „Pesach –svátek svobody“ 2/7, „Tóra provází náš
národ jižvíce než tři tisíciletí“ (ke svátku Šavuot) 2/9, „Co pro nás znamená
půst devátého avu“ 2/11ͲϭϮ
„Proč čteme knihu Kazatel právě na Sukot?“ –ĂǀŝĚDĂǆĂ͘ϭϮͬϭ
„Není košer jako košer. Etické stravování vjudaismu“ –Kamila Špinarová. 16/1
„Proč je důležité chodit do synagogy?“ –ĂǀŝĚDĂǆĂ͘ϴͬϮ
„Mezináboženský dialog: Co mají společného Chanuka a Vánoce?“ –ĂǀŝĚ
DĂǆĂ͘ϴͬϯ
„Apikojres“ –ǀůŝǀřecké filosofie na židovské myšlení; Tom Kučera, přeložila
Eliška Pekárková. 8/4
„Orkány, tsunami apřírodní katastrofy“ –ĨŝůŽƐŽĨŝĐŬŽͲnáboženské zamyšlení
nad těžkostmi vživotě; Tom Kučera, přeložila Eliška Pekárková. 16/5
„Avšak Rút se kní přimkla“ –o ženách a „feminismu“ vknize Rút; Jennifer
Nessler, přeložila Eliška Pekárková. 12/6
„Jak se při oslavách svátku svobody nestát otrokem“ –ƚŝƉǇŬpřípravám na
svátek Pesach; Tereza Gafna Váňová. 9/7
„Tolerance ati druzí“ –popesachové zamyšlení nad mezináboženskými vztahy;
Tom Kučera, přeložila Eliška Pekárková. 2/8
„Reformní judaismus vkrizi?“ –pozice reformního judaismu ve světě; Jennifer
Nessler, přeložila Eliška Pekárková. 3/8
„Lidé nerozlišili hlas radostného křiku odhlasu pláče.“ –draša, která zazněla na
kabalat šabat ve Španělské synagoze při konference EUPJ; David Maxa. 7/9
„Paraša Korach ajaké pro nás zní plyne ponaučení“ –ĂŶŝĞůDĂǇĞƌ͘ϮͬϭϬ
„Není sýr jako sýr“ –košer a nekošer výroba sýrů; Hana Šiková. 16/10
„Farizeové“ –zamyšlení nad rolí farizeů; Tom Kučera, přeložila Eliška
Pekárková. 20/11ͲϭϮ

Historie, výročí, vzpomínky
„Sté výročí Balfourovy deklarace a sedmdesáté výročí přijetí rezoluce VS OSN o
rozdělení britské mandátní Palestiny“ –ĂŶŝĞůDĂǇĞƌ͘ϮͬϮ
„100. narozeniny Davida Flussera“ –vzpomínka na českoͲžidovského
profesora; Ráchel Polohová. 5/2
„Slovenští Židé a vznik Československa“ –WĞƚĞƌ^ĂůŶĞƌ͘ϵͬϮ
„22 let od atentátu na Jicchaka Rabina“ –Ráchel Polohová. 4/3
„Před 100 lety se narodil Pavel Tigrid“ –Kateřina Mikulcová. 5/2
„Happy Chanuka“ –historie oslav svátku Chanuka vBratislavě; Peter Salner.
ϳͬϯ
„Pohnuté osudy bratislavského hřbitova“ –WĞƚĞƌ^ĂůŶĞƌ͘ϴͬϱ
„Matematické výročí“ –135 let od narození a také 35 let od smrti významného
německého matematika židovského původu Richarda Edlera von Misese; Jiří
Veselý. 16/6
„Sviatok slobody amacesu“ –ohlédnutí za tradicí oslav Pesachu vBratislavě;
WĞƚĞƌ^ĂůŶĞƌ͘ϭϲͬϳ
„Zbabelí Židia?“ –nové důkazy o účasti židovského obyvatelstva na obraně
ƉƌŽƚŝnepokojům na Slovensku roku 1918; Peter Salner. 10/8
„150 let od narození Felixe Hausdorffa“ Ͳosud německého židovského
matematika Felixe Hausdorffa a jeho židovství; Jiří Veselý. 17/11ͲϭϮ

ZŽǌŚŽǀŽƌǇ
„Domov je čím dál víc vIzraeli“ –ƐPavlínou Šulcovou o životě v/ǌƌĂĞůŝ͖/ƌĞŶĂ
Kalhousová 10/2
„Z Prahy (a Německa) o slovenském židovství“ –ƌŽǌŚŽǀŽƌƐpsychiatričkou a
analytičkou Silvií Nürnberger; Kateřina Mikulcová. 16/2
„Rozhovor s Jiřím Schneiderem, bývalým velvyslancem ČR vIzraeli“ –Ráchel
Polohová͘ϰͬϯ
„Festival izraelského filmu KOLNOA“ –ƌŽǌŚŽǀŽƌƐorganizátory filmového
festivalu; Kateřina Mikulcová 6/3
„Sportovci vydrží“ –ƐPetrem Welemínem o židovském sportovním klubu
Hakoach; Kateřina Mikulcová. 10/3
„Teplický cimes: pro každého něco“ –ŽƐĞdmém ročníku festivalu sũĞŚŽ

המשכיל
ﬣמשכיל
9/3
– '"לאן ביום ראשון? לבית הקברות!" – על שנתו השנייה של 'יום האתרים היהודיים
12/3 ,לובור פלטיסק
17/3 ,"קפקא נודד לקנדה" – פרס פרנץ קפקא למרגרט אטווד – לובור פלטיסק
 של הביולוג,"איך נראית ישראל מלמטה?" – תערוכת צילומים תת קרקעיים מישראל
5/4 ,לוקאש פלטיסק
" – הצגה במקום שבו עמד התיאטרון בגטו266 "תיאטרון עליית הגג של בית מספר
9/4 ,טרזין – ליבור בראנק
 נאום על השפה היידית" – תרגום נאומו של קפקא בקהילה היהודית:"פרנץ קפקא
16/4 , תרגם פטר יאן וינש.1912 בשנת
6/5 ,לובבר-"לוינה בינואר" – הזמנה לתערוכה בוינה – יאנה טכאבאנה
10/5 , מה (עוד) לא נכנס לסרט" – דוד אלטפראגר: או,"כמה מילים על מריה תרזה
 בפראג – לובורSkleňák "המורשת היהודית של בולגריה" – תערוכה בגלריה
5/6 ,פלטיסק
"מכתביה היפהפיים של המלכה אסתר" – מגילת אסתר מאוירת – קמילה
6/6 ,קוהוטובה
"המאייר סליבה הטיל עוגן בעולם היהודי" – התערוכה "כוס הקפקא שלי" מאת ייז'י
5/7 ,סליבה – לובור פלטיסק
"הגורל כיצירת אמנות" – ספר חדש על חוה פרסבורגר מאת אילקה וונסצ'יק – לובור
12/8 ,פלטיסק
– "' 'מאן ריי: 'עיר בלי יהודים'; הזמנה שנייה:"תרבות בוינה באביב – הזמנה ראשונה
16/8 ,לובבר-יאנה טכאבאנה
– 'ĂůĞƌŝĞ ,ĂůĂ  "התערוכה הראשונה" – על פתיחת אולם התצוגות החדש
11/9 ,קתר'ינה מיקולצובה
"תגלית בלתי צפויה" – בבית פרטי בזברסלב נמצאו כל יצירותיה של הציירת היהודיה
5/11-12 ,גרטרוד קאודרס – קתר'ינה מיקולצובה
"תערוכה בברטיסלבה על ממציא קרב מגע" – לרגל הסרת הלוט מעל לוח הזיכרון
– ) יליד ברטיסלבה אימי (אימריך) שדאור (ליכטנפלד,לממציא שיטת קרב מגע
9/11-12 ,קתר'ינה מיקולצובה
 נשואה" – הזמנה לאירועי תרבות במוזיאון היהודי בוינה – יאנה, מאורסת,"נרדפת
25/11-12 ,לובבר-טכאבאנה
 סלונים – מקום השחרור" – הזמנה לאירועי תרבות במוזיאון:dŚĞ ƉůĂĐĞ ƚŽ ďĞ"
25/11-12 ,לובבר-היהודי בוינה – יאנה טכאבאנה
27/11-12 ,"ייצ'ין ותרבות יהודית" – הזמנה לאירועים הקרובים – לובור פלטיסק
שונות
 או מאת סופרים,"ספרות עם מגן דוד" – סקירת ספרים חדשים בנושאים יהודיים
16/11-12 ,8/10 ,10/9 ,12/7 ,17/5 ,16/3 ,8/2 ,6/1 ,יהודיים – לובור פלטיסק
,7/8 ,4/7 ,11/6 ,4/5 ,4/4 ,11/3 ,5/2 ,7/1 – משאל 'משכיל' בנושאים אקטואליים
5/11-12 ,5/10 ,9/9
,14/3 ,12/2 ,13/1 – קורס עברית מזורז ללומדים עצמאיים – הכינה רחל פולוהובה
13/10 ,13/9 ,13/8 ,13/7 ,13/6 ,13/5 ,13/4
;20/4 ,"; "מעוז צור20/3 ,"; "נר לי20/2 ,"; "הבה נגילה20/1 ," "אבינו מלכנו:שיר
,"; "התקווה20/7 ,"; "מה נשתנה20/6 ,"; "חייב איניש20/5 ,""השקדייה פורחת
,"; "עוד ישמע20/10 ,"; "שישו את ירושלים20/9 ,"; "ירושלים של זהב20/8
28/11-12
16/4 –  תרגם תומאש נובוטני,מבחר פתגמים מיידיש
11/5 –  תרגם תומאש נובוטני,"יידיש" – מבחר סיפורים מיידיש
11/6 – מתכון לאוזני המן
9/8 , לוציה נכטיגלובה,"סיפורי פסח מדייצ'ין" – יעל שימונובה
10- ' עמ,"ספירת מלאי" – טקסט חדש של אווה ארבנובה – המערכת ואווה ארנובה
11-12  גיליון,14
 15/11-12 ,"לאן ללכת בליל כל הקדושים" – סיפור מאת ולסטה רות סידונובה
15/11-12 ,"פסי רכבת באונטריו" – סיפור קצר מאת ולסטה רות סידונובה
21/11-12 ,"חידות לימי החופשה" – הכינה רחל פולוהובה
22/11-12 – 2017 דיווח על פעילות בית שמחה בשנת

 .3  – מוסף באמצע גיליון2017-2016 /  תשע"ז,16-סיכום השנה ה

zakladateli R. Appelem a M. Lebovičem; Kateřina Mikulcová. 6/4
„Někde ještě svítí slunce: Dětství ve stínu holokaustu“ –ƌŽǌŚŽǀŽƌƐĂƵƚŽƌĞŵ
knihy Michaelem Gruenbaumem; Kateřina Mikulcová. 11/4
„KKL–JNF“ –ƐDŝĐŚĂĞůĞŵWĂĐŽǀƐkým, předsedou české pobočky KKL;
Kateřina Mikulcová. 5/5
„Ester zpurimového příběhu nemůže být vzorem pro moderní židovskou
ženu“ –Rozhovor s prof. Rachel Elior z Hebrejské univerzity vJeruzalémě;
David Maxa, přeložila Eliška Pekárková. 8/6
„Čech, Žid a Němec Daniel Herman“ Ͳrozhovor s bývalým ministrem kultury
Danielem Hermanem nejen o jeho rodinných kořenech; Ráchel Polohová. 6/7
„Limmud“ –rozhovor o pravidelných setkáních >ŝŵŵƵĚƐjejich organizátory;
Kateřina Mikulcová. 6/9
„9 otázek pro Miriam Kramer“ –Ɛodstupující předsedkyní organizace EUPJ
Miriam Kramer; Ráchel Polohová. 3/10
„Den židovských památek 2018“ –ƌŽǌŚŽǀŽƌƐorganizátorem Pavlem Veselým
o chystané události; Kateřina Mikulcová. 24/11ͲϭϮ
KƐŽďŶŽƐƚŝ
„Zuzana Růžičková (1927–2017)“ –Ráchel Polohová. 7/2
„Měli jsme to štěstí setkat se s brontosaury –Osobní ohlédnutí za Ruth
Bondyovou“ –Štěpán Balík. 7/4
„Chatam Sofer“ –WĞƚĞƌ^ĂůŶĞƌ͘ϭϬͬϰ
„Otec ivritu (Eliezer ben Jehuda 1858–1922)“ –Tomáš Novotný. 12/5
„Sto pět let českého trampa NoryFrieda“ –Štěpán Balík. 5/8
„Hugo Marom: Vzpomínky pilota“ –zpracováno podle materiálů ŽMP a Post
ĞůůƵŵ͖ZĞĚĂŬĐĞ͘ϲͬϴ
„Vizionár“ –o zakladateli Židovského muzea vPrešově Eugenu Bárkánym;
WĞƚĞƌ^ĂůŶĞƌ͘ϭϮͬϵ
„Karlovarský rabín Ignác Ziegler“ –ĂǀŝĚDĂǆĂ͘ϲͬϭϬ
„10.července nás opustil pan Luděk Eliáš ͲMoje vzpomínka na Luďka“ –
Vladimír Polák. 4/11ͲϭϮ
„Saly Ruth Ramler (1894–1993)“ –první žena, která na Německé univerzitě v
Praze získala doktorát zmatematiky; Martina Bečvářová. 6/11ͲϭϮ
„Zemřel ClaudeLanzmann“ –Kateřina Mikulcová. 8/11ͲϭϮ

Ze světa
„Kam směřuje UNESCO?“ –zpráva o odchodu USA zŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞhE^K͖
Ráchel Polohová. 4/2
„Donald Trump: Jeruzalém je hlavním městem Státu Izrael“ –o oficiálním
prohlášení prezidenta USA; Ráchel Polohová. 4/ϰ
„Haličské muzeum uchovává památku na bohatý život polského židovstva“ –ǌ
návštěvy Krakova; Kamila Kohoutová. 12/4¨
„Další symbolický krok“ –o přesunu americké ambasády do Jeruzaléma;
Ráchel Polohová. 4/7
„Papuánské zrcadlo“ –cestopis šéfredaktorky; Kateřina Mikulcová. 10/7
„Zkázný plán vousaté Zereš –Dům radosti ožil oslavou svátku Purim“ –
reportáž zpurimových oslav Bejt Simcha; Kamila Kohoutová. 17/7

Reportáže, aktuální otázky
„Patnáct zmizelých má jméno“ –reportáž ze slavnostníhoodhalení pamětní
ĚĞƐŬǇǀPřistoupimi; Lubor Falteisek. 12/2
„Projekt Open Synagogue in Krnov bylúspěšně ukončen“ –o společném
projektu krnovské synagogy a komunity Beit Kraków; Petr Aharon Tesař. 8/8
„Regenerace–tvoříme budoucnost“ –zpráva zpravidelné bienální konfĞƌĞŶĐĞ
EUPJ konané vPraze; Ráchel Polohová. 8/9
„JudaFest na „Míráku“ letosjiž posedmé“ –Anna Bendová. 9/10
„Šiduch nejen přes Gimpla Bejmiše“ –o seznamování vžidovské komunitě;
Kateřina Mikulcová/Eva Vejvodová. 10/10
„Jak pracuje šadchen?“ –o práci šadchena vdnešní době; Kateřina
Mikulcová/Elise Peterová. 11/10

/ǌƌĂĞů
„Tatra Phoenix pro izraelské hasiče“ –zpráva o české pomoci pro obnovu
izraelských lesů; Michal Pacovský. 9/1
„Izraelská kultura vČR“ –ϵͬϭ͕ϰͬϮ͕ϭϵͬϴ͕ϭϵͬϵ͕ϭϵͬϭϬ
„Je izraelský humor židovský?“ –Tomáš Novotný. 10/6
„Hatikva“ –o izraelské státní hymně; Tomáš Novotný. 4/8
„Izrael byl a je největším duchovním centrem našeho národa“ –Ŭ70. výročí
Státu Izrael; Daniel Mayer. 7/8
„Jom Jerušalajim“ –pocta městu Jeruzalém (sĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞŵi) u příležitosti Dne
Jeruzaléma; Redakce. 4/9
„Feminismus v Izraeli –liberální i ultraortodoxní“ –Ŭaktivitám skupiny
Women of the Wall (Ženy Zdi); Jennifer Nessler, přeložila Eliška Pekárková.
ϭϳͬϵ
„Sedmkrát kJeruzalému“ –Ŭotázce Jeruzaléma jako hlavního města Státu
/ǌƌĂĞů͖:ĂŶ&ŝŶŐĞƌůĂŶĚ͘ϰͬϭϬ
„Krátce oGaze“ –Ŭaktuálnímu dění na hranicích Pásma Gazy; Ráchel
Polohová. 5/10

7/8 ,מאייר
4/9 ,"יום ירושלים" – לכבוד העיר ירושלים (בתמונות) – המערכת
אורתודוכסי" – על פעילות תנועת "נשות-"פמיניזם בישראל – ליברלי ואולטרה
17/9 , תרגמה אלישקה פקרקובה,הכותל" – ג'ניפר נסלר
4/10 ,"שבע פעמים לירושלים" – לשאלת ירושלים כבירת ישראל – יאן פינגרלנד
5/10 ,"בקצרה על עזה" – על המצב הנוכחי בגבול הרצועה – רחל פולהובה
 שואה, אנטישמיות, גזענות,מיעוטים
7/5 ,"זכור!" – על יום השנה לשחרור אושוויץ – פטר סלנר
)הזיכרון הלאומי הפולני" – לעניין החוק הפולני מעורר המחלוקת על המכון-"(אי
4/6 ,לזיכרון לאומי – אלז'בייטה וויציק
,"לא נעצום עיניים נוכח הבעיות" – יום הזיכרון לקרבנות השואה בליברץ – אגון ויינר
4/6
"על רצח מירלה קנול והמצב בפריז" – ידיעה על פריז וראיון עם חבר הקהילה
16/8 ,היהודית המקומית – קתר'ינה מיקולצובה
"אני מסוגלת רק בקושי להבין את האכזריות האנושית" – שיחה של אם עם בנה בן
16/9 ,לובבר-השמונה בעת ביקור במחנה מאוטהאוזן – יאנה טכאבאנה
מן הקהילות
5/1 ," – קמילה שפינרובה110 "בית הכנסת בדייצ'ין חוגג יום הולדת
26- ,18/10 ,19/7 ,19/6 ,19/5 ,19/4 ,19/3 ,19/2 ,19/1 – ""תרבות בקהילות
11-12
"רומצייס כבר יודע מה זאת סוכה" – סוכות עם ילדים בבית שמחה – קמילה
19/2 ,שפינרובה
,ישנה באלומוץ" – מגילת תורה חדשה לקהילה היהודית – המערכת-"תורה חדשה
8/4
17/5 ,"חנוכה היתה לכולם" – על חגיגות חנוכה משותפות בפראג – המערכת
5/6 ,"אדם גדול עם לב עדין" – ידיעה על מות רוברט פוסקוצ'יל – מיכל ספבאק
17/8 , – המערכתhW: "לידה מחדש – יוצרים עתיד" – הזמנה לוועידת
12/10 ,"שבועות בבית שמחה" – המערכת
נוער וצעירים
 – שיתוף פעולה עם עיתון התלמידים של בית הספר לאודר:ĞǁƐEĞǁƐ
14/1 , גן העדן היהודי" – הוגו מרקס,' טר'ביץ: או,"טירוף טיולים
15/1 ,"ג'ז בידי היפסטרים" – יקוב קוטהן
 את הטוב ביותר אדם צריך לחפש בתוך עצמו" – ראיון עם מנהל:"לאו פבלאט
14/2 , יאן אדמץ,המוזאון היהודי בפראג – אלברטינה צ'יז'קובה
14/3 ,:E  אל תוככי המערכת" – מערכת:"פרויקט שנתי בבית הספר לאודר
 כך רחוק יותר" – אלברטינה, כמה שיותר קרוב:"שישים שניות על פסיכולוגיה
15/3 ,צ'יז'קובה
 המוסדות הצ'כיים שעוסקים בזיכרון נאבקים ביומיום" – ראיון על:"פאבל שטינגל
14/4 ,אתר ההנצחה בבובני – יקוב קוטהן
" – מתוך ספר ראיונות עם הפרופ' ישעיהו...' פרופסור לייבוביץ,"רציתי לשאול אותך
14/5 ,:E לייבוביץ' – מערכת
 כדי לעורר את הגרמנים נגד, היטלר שלח לצ'כוסלובקיה את סוכניו:"דורה פשקובה
14/6 ,הצ'כים" – ראיון עם דורה פשקובה – יקוב קוטהן
 כמעט את כל מקרי הרצח חוקרים היום באמצעות דנ"א" – ראיון:"ה לינה שימקובה
14/7 ,עם הגנטיקאית המשפטית – אליאש גיידצ'קה
14/8 ,:E  שדרה או פרלמנט?" – מערכת: ערבת התוכניות הגנוזות,"לטנה
 מתכוננת:E  קומיקס יידי מקורי בלבוש חדש" – מערכת:"קורות גימפל השדכן
14/9 , פטר יאן וינש, יקוב קוטהן,להוציא את הקומיקס כספר – אליאש גיידצ'קה
14/10 , מרד נגד הזווית הישרה" – יקוב קוטהן:"האדריכלים ונטורה ורוסי
 שנה לפסטיבל בוסקוביץ" – על25  לרגל:"שירות שדכנות מעל העיר היהודית
18/11-12 ,פרסום הקומיקס היידי – המערכת
,15/6 ,15/5 ,15/4 ,15/3 ,15/2 ,15/1 ,"קורות השדכן היידי" – פטר יאן וינש
19/11-12 ,15/8 ,15/7
,15/8 ,15/7 ,15/6 ,15/5 ,15/4 ,15/3 ,15/2 ,15/1 :שירים מאת טים פוסטוויט
19/11-12 ,15/10
תרבות
!" – מאמר על קבוצת תיאטרון החובבים שליד ביה"כOCHDĚS ?"יהדות שובבה
5/1 ,בדייצ'ין – חנה שימונובה
 רואה אור בצ'כית" – סיפור מתורגם,' 'יציאות,"ספר הביכורים של יריב ספיר
 8/1 , תומאש נובוטני,והזמנה לפגישה עם הסופר – יריב ספיר
 המוקדשת לקפקא – יודיתה,קבע בסיז'ם-"טיול עם קפקא" – פתיחת תערוכת
10/1 ,מתיאשובה
 הילסנריאדה והיהודים" – התערוכה "תופעת מסריק" לרגל יום השנה,"מסריק
6/2 ,השמונים למות הנשיא – קרולינה הרולדובה
,"זיכרונות מהסוציאליזם" – ביקור בתערוכה "לבירינת הנורמליזציה" – פטר סלנר

Národnostní menšiny, rasismus, antisemitismus, holokaust
„Zachor! Pamätaj!“ –vzpomínka na výročí osvobození Osvětimi; Peter SĂůŶĞƌ͘
ϳͬϱ
„Polská národní (ne)paměť“ –ke kontroverznímu polskému zákonu o Institutu
národní paměti; Alžběta Wójcik. 4/6 
„Nezavírejme oči předproblémy“ –připomínka Dne památky obětí holocaustu
ǀ>ŝďĞƌĐŝ͖ŐŽŶtĞŝŶĞƌ͘ϰͬϲ
„Ovraždě Mireille Knoll aƐŝƚƵĂĐŝǀPaříži“ –zpráva zPaříže a rozhovor sčlenem
místní židovské komunity; Kateřina Mikulcová. 16/8
„Lidskou krutost anásilí chápuǀĞůŵŝtěžko“ –rozhovor maminky a jejího
osmiletého syna při návštěvě tábora vDĂƵƚŚĂƵƐĞŶƵ͖:ĂŶĂdĐŚĂďĂŶĂͲLöwbeer.
ϭϲͬϵ

obcí
„Děčínská synagoga oslavila sto desáté narozeniny“ –Kamila Špinarová. 5/1
„Kultura vobcích“ –ϭϵͬϭ͕ϭϵͬϮ͕ϭϵͬϯ͕ϭϵͬϰ͕ϭϵͬϱ͕ϭϵͬϲ͕ϭϵͬϳ͕ϭϴͬϭϬ͕ϮϲͬϭϭͲϭϮ
„Rumcajs už ví, co to je suka“ –ƐƵŬŽƚƐdětmi vBejt Simcha; Kamila Špinarová.
ϭϵͬϮ
„StaronováTóra vOlomouci“ –nový svitek Tóry pro ŽO; Redakce. 8/4
„Chanuka byla provšechny“ –o společných oslavách Chanuky vWƌĂǌĞ͖
ZĞĚĂŬĐĞ͘ϭϳͬϱ
„Velký muž skřehkým srdcem“ –zpráva o úmrtí Roberta Poskočila; Michal
Spevák. 5/6
„Znovuzrození –tvořímeďƵĚŽƵĐŶŽst“ –pozvánka na konferenci EUPJ;
ZĞĚĂŬĐĞ͘ϭϳͬϴ
„Šavuot vBejt Simcha“ –ZĞĚĂŬĐĞ͘ϭϮͬϭϬ

Děti a mládež
„Jews News“ –spolupráce s časopisem studentů Lauderových škol:
„Výletní horečka aneb Třebíč, židovský ráj“ –,ƵŐŽDĂƌǆ͘ϭϰͬϭ
„Jazz v rukou hipsterů“ –:ĂŬƵď<ƵƚŚĂŶ͘ϭϱͬϭ
„Leo Pavlát: člověk musí to nejvyšší hledat vsobě“ –ƌŽǌŚŽǀŽƌƐředitelem ŽMP;
Albetina Čížková/Jan Adamec. 14/2
„Projektový den na Lauderových školách –do útrob redakce“ –ZĞĚĂŬĐĞ:͘E͘
ϭϰͬϯ
„Psychologické okénko: čím blíž, tím dál“ –Albertina Čížková. 15/3
„Pavel Štingl: české instituce pracující s pamětí poněkud drtí každodennost“ –
rozhovor o památníku vƵďŶĞĐŚ͖:ĂŬƵď<ƵƚŚĂŶ͘ϭϰͬϰ
„Chtěl bych se Vás zeptat, pane profesore…“ –ƌŽǌŚŽǀŽƌƐprofesorem Ješejahu
>ĞŝďŽǁŝƚǌĞŵ͖ƌĞĚĂŬĐĞ:͘E͘ϭϰͬϱ
„Dora Pešková: Hitlerdo ČSR vysílal své agenty, abypoštval Němce proti
Čechům“ –ƌŽǌŚŽǀŽƌƐpamětnicí D. Peškovou; Jakub Kuthan. 14/6
„Halina Šimková: Téměř všechny vraždy se dnes vyšetřují pomocí analýzy DNA“
–ƌŽǌŚŽǀŽƌƐforenzní genetičkou; Eliáš Gaydečka. 14/7
„Letná: pláň zašlých představ –Bulvár, nebo Parlament?“ –ZĞĚĂŬĐĞ:͘E͘ϭϰͬϴ
„Příhody dohazovače Gimpla: Originální jidiš komiks vnovém kabátě“ –
redakce Jews News chystá kvydání jidiš komiks vknižní podobě; Eliáš
Gaydečka, Jakub Kuthan, Petr Jan Vinš. 14/9
„Architektura Rossi & Venturi: Revolta proti pravým úhlům“ –:ĂŬƵď<ƵƚŚĂŶ͘
ϭϰͬϭϬ
„Dohazovačský servis nad Židovským městem: kpříležitosti 25.výročí
boskovického festivalu“ –o publikování jidiš komiksu; Redakce. 18/11ͲϭϮ
„Trampoty jidiš dohazovače“ –Petr Jan Vinš, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5,
ϭϱͬϲ͕ϭϱͬϳ͕ϭϱͬϴ͕ϭϵͬϭϭͲϭϮ
Básně –dŝŵWŽƐƚŽǀŝƚ͖ϭϱͬϭ͕ϭϱͬϮ͕ϭϱͬϯ͕ϭϱͬϰ͕ϭϱͬϱ͕ϭϱͬϲ͕ϭϱͬϳ͕ϭϱͬϴ͕ϭϱͬϭϬ͕
ϭϵͬϭϭͲϭϮ

<ƵůƚƵƌĂ
„Hravé židovství? OCHDĚS!“ –článek o ochotnickém divadelním souboru při
děčínské synagoze; Chana Šimonová. 5/1
„Prvotina Yariva Sapira :ĞĐŝŽƚ–Zastavenívychází česky“ –překlad povídky a
pozvánka na autorské čtení; Yariv Sapir/Tomáš Novotný. 8/1
„Na výlet za Kafkou“ –otevření stálé expozice vSiřemi věnované Kafkovi;
:ƵĚita Matyášová. 10/1
„Masaryk, hilsneriáda a Židé“ –výstava Fenomén Masaryk Ŭ80. výročí úmrtí T.
G. Masaryka; Karolína Heroldová. 6/2
„Vzpomínka na socialismus“ –o návštěvě výstavy >ĂďǇƌŝŶƚĞŵŶŽƌŵĂůŝǌĂĐĞ͖
WĞƚĞƌ^ĂůŶĞƌ͘ϵͬϯ
„Kam v neděli? Na hřbitov!“ –Žhlédnutí za druhým ročníkem Dne židovských
památek͖>ƵďŽƌ&ĂůƚĞŝƐĞŬ͘ϭϮͬϯ
„Kafka putuje do Kanady“ –M. E. Atwoodová obdržela cenu Franze Kafky;
>ƵďŽƌ&ĂůƚĞŝƐĞŬ͘ϭϳͬϯ
„Jak vypadá Izrael zespoda?“ –výstava fotografií izraelského podzemí biologa
Lukáše FaltĞŝƐŬĂ͘ϱͬϰ
„Půdní divadlo v domě č. p. 266“ –divadelní představení na místě někdejšího
půdního divadla vterezínském ghettu; Libor Beránek. 9/4
„Franz Kafka –Řeč o jazyce jidiš“ –překlad Kafkova projevu na ŽO PrahaƌŽŬƵ
1912; přeložil Petr Jan Vinš. 16/ϰ

6/3 ,מיקולצובה
– ' על מועדון הספורט היהודי 'הכוח,"ספורטאים מחזיקים מעמד" – עם פטר ולמין
10/3 ,קתר'ינה מיקולצובה
. עם מייסדיו ר, משהו לכל אחד" – על הפסטיבל בשנתו השביעית:"צימעס טפליצה
6/4 , לבוביץ' – קתר'ינה מיקולצובה.אפל ומ
, ילדות בצל השואה" – שיחה עם מיכאל גרינבאום:"יש מקום שבו השמש עוד זורחת
11/4 ,מחבר הספר – קתר'ינה מיקולצובה
 יו"ר סניף צ'כיה של קק"ל – קתר'ינה,"קרן קיימת לישראל" – עם מיכאל פצובסקי
5/5 ,מיקולצובה
'"אסתר המלכה לא יכולה לשמש מודל לאישה היהודיה המודרנית" – ראיון עם פרופ
 תרגמה אלישקה,רחל אליאור מהאוניברסיטה העברית בירושלים – דוד מקסה
8/6 ,פקרקובה
 לא, יהודי וגרמני" – ראיון עם שר התרבות לשעבר דניאל הרמן,"דניאל הרמן – צ'כי
6/7 ,רק על שורשי משפחתו – רחל פולוהובה
6/9 , עם המארגנים – קתר'ינה מיקולצובה,'"לימוד" – ראיון על מפגשי 'לימוד
, – רחל פולוהובהhW: "תשע שאלות למרים קרמר" – עם היו"ר היוצאת של ארגון
3/10
– " – שיחה עם המארגן פאבל וסלי על האירוע הקרוב2018 "יום האתרים היהודיים
24/11-12 ,קתר'ינה מיקולצובה

 אישים
7/2 ,)" – רחל פולוהובה2017-1927( "זוזנה רוז'יצקובה
, פרידה אישית מרות בונדי" – שטייפאן בליק:"היה לנו מזל שפגשנו ברונטוזאורוס
7/4
10/4 ,"החת"ם סופר" – פטר סלנר
 12/5 ,)" – תומאש נובוטני1922-1858 ,"אבי העברית (אליעזר בן יהודה
5/8 ,"מאה וחמש שנים להולדת הטייל הצ'כי נורברט פריד" – שטייפאן בליק
WŽƐƚ  זכרונותיו של טייס" – על פי חומרים מן המוזאון היהודי בפראג ושל:"הוגו מרום
6/8 , – המערכתĞůůƵŵ
12/9 , אוגן ברקני – פטר סלנר,"איש חזון" – על מייסד המוזאון היהודי בפרשוב
6/10 ,"הרב איגנץ ציגלר מקרלובי וארי" – דוד מקסה
4/11- , ביוני הלך לעולמו לודייק אליאש – 'זכרונותיי מלודייק'" – ולדימיר פולאק10-"ב
12
)" – האישה הראשונה שקיבלה תואר דוקטור1993-1894( "סאלי רות רמלר
6/11-12 ,למתמטיקה מהאוניברסיטה הגרמנית בפראג – מרטינה בצ'וואר'ובה
8/11-12 ,"מת קלוד לנצמן" – קתר'ינה מיקולצובה
מן העולם
,"לאן מועדות פני אונסק"ו?" – ידיעה על פרישת ארה"ב מן הארגון – רחל פולוהובה
4/2
 ירושלים היא בירת ישראל" – על הכרזתו הרשמית של נשיא ארה"ב:"דונלד טראמפ
4/4 ,– רחל פולוהובה
– "מוזיאון גליציה מחזיק בזכרון החיים העשירים של יהדות פולין" – ביקור בקרקוב
12/4 ,קמילה קוהוטובה
4/7 ,"עוד צעד סמלי" – על העברת שגרירות ארה"ב לירושלים – רחל פולוהובה
10/7 ,"הראי של פפואה" – יומן מסע של העורכת הראשית – קתר'ינה מיקולצובה
– ""תוכניתה הזדונית של זרש המזוקנת – בית שמחה התעורר לחיים בחגיגות פורים
17/7 ,דיווח מחגיגות פורים בבית שמחה – קמילה קוהוטובה
 שאלות אקטואליות,דיווחים
–  הנעדרים יש שם" – דיווח מאירוע הסרת הלוט מעל לוח זיכרון בפר'יסטופים15-"ל
12/2 ,לובור פלטייסק
 בקרנוב הסתיים בהצלחה" – על הפרוייקט המשותף שלKƉĞŶ^ǇŶĂŐŽŐƵĞ "פרויקט
8/8 ,'בית הספר בקרנוב וקהילת בית קרקוב – פטר אהרון טסאר
–  שהתקיימה בפראגhW: שנתית של-"התחדשות – בונים עתיד" – על הוועידה הדו
8/9 ,רחל פולהובה
9/10 , בכיכר השלום זו השנה השביעית" – אנה בנדובה:ƵĚĂ&ĞƐƚ"
"שידוך לא רק דרך גימפל ביימיש" – על היכרויות בקהילה היהודית – קתר'ינה
10/10 , אווה וייבודובה,מיקולצובה
 אליסה,"איך עובד שדכן?" – על עבודת השדכן בימינו – קתר'ינה מיקולצובה
11/10 ,פטרובה
ישראל
– "רכבי טאטרה פניקס לכבאי ישראל" – ידיעה על הסיוע הצ'כי לחידוש יערות ישראל
9/1 ,מיכל פצובסקי
19/10 ,19/9 ,19/8 ,4/2 ,9/1 – ""תרבות ישראלית בצ'כיה
10/6 ,"האם ההומור הישראלי הוא יהודי?" – תומאש נובוטני
4/8 ,"התקווה" – על ההמנון הישראלי – תומאש נובוטני
 שנה לישראל – דניאל70 "ישראל היתה ועודנה המרכז הרוחני של עמנו" – לרגל
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„Vlednu do Vídně“ –pozvánka na výstavy do Vídně; Jana TchabanaͲLöwbeer.
ϲͬϱ
„Pár slov kMarii Terezii aneb Co se (také) do filmu nedostalo“ –ĂǀŝĚůƚƉƌĂŐĞƌ͘
ϭϬͬϱ
„Židovské dědictví Bulharska“ –výstava vpražské galerii Skleňák; Lubor Falteisek.
ϱͬϲ
„Překrásné dopisy královny Ester“ –ilustrované svitky Ester; Kamila Kohoutová.
ϲͬϲ
„Výtvarník Slíva zakotvil vžidovskémsvětě“ –autorská výstava Jiřího Slívy
Ɛnázvem Můj šálek Kafky; >ƵďŽƌ&ĂůƚĞŝƐĞŬ͘ϱͬϳ
„Osud jako výtvarné dílo“ –nová kniha Ilky Wonschik o Chavě Pressburger; Lubor
&ĂůƚĞŝƐĞŬ͘ϭϮͬϴ
„Kultura v jarní Vídni –Pozvánka první: Město bez Židů; Pozvánka druhá:DĂŶ
ZĂǇ“ –:ĂŶĂdĐŚĂďĂŶĂͲLöwbeer. 16/8
„První výstava“ –o otevření nové výstavní síně Galerie Hala C –Lihovarská
1060/12; Kateřina Mikulcová. 11/9
„Nečekaný nález“ –o objevu kompletního díla židovské malířky Gertrudy Kauders
v jednom zbraslavském domě; Kateřina Mikulcová. 5/11ͲϭϮ
„Výstava oǌĂŬůĂĚĂƚĞůŝŬƌĂǀŵĂŐĂǀBratislavě“ –Ŭodhalení pamětní desky
ǌĂŬůĂĚĂƚĞůĞ<ƌĂǀŵĂŐĂĂďƌĂƚŝƐůĂǀského rodáka Imricha Lichtenfelda; Kateřina
Mikulcová. 9/11ͲϭϮ
„Pronásledovaná, zasnoubená avdaná…“ –pozvánka na kulturní akci do
vídeňského židovského muzea; Jana TchabanaͲLöwbeer. 25/11ͲϭϮ
„dŚĞƉůĂĐĞƚŽďĞƐĂůŽŶǇ–místo emancipace“ –pozvánka na kulturní akci do
vídeňského židovského muzea; Jana TchabanaͲLöwbeer. 25/11ͲϭϮ
„Jičín a židovská kultura“ –pozvánka na chystané akce; Lubor Falteisek. 27/11ͲϭϮ

Jiné
„Literatura s Davidovou hvězdou“ –přehled aktuálně vyšlých knih se židovskou
tématikou nebo odžidovských autorů; Lubor Falteisek –ϲͬϭ͕ϴͬϮ͕ϭϲͬϯ͕ϭϳͬϱ͕
ϭϮͬϳ͕ϭϬͬϵ͕ϴͬϭϬ͕ϭϲͬϭϭͲϭϮ
Anketa Maskilu na aktuální téma –ϳͬϭ͕ϱͬϮ͕ϭϭͬϯ͕ϰͬϰ͕ϰͬϱ͕ϭϭͬϲ͕ϰͬϳ͕ϳͬϴ͕ϵͬϵ͕
ϱͬϭϬ͕ϱͬϭϭͲϭϮ
„Minikurz hebrejského jazyka pro samouky“ –připravila Ráchel Polohová. 13ͬϭ͕
ϭϮͬϮ͕ϭϰͬϯ͕ϭϯͬϰ͕ϭϯͬϱ͕ϭϯͬϲ͕ϭϯͬϳ͕ϭϯͬϴ͕ϭϯͬϵ͕ϭϯͬϭϬ
Písnička –„Avinu Malkenu“ 20/1, „Hava nagila“ 20/2, „Ner li“ 20/3, „Ma’oz cur“
20/4, „HaŠkedija porachat“ 20/5, „Chajav iniš“ 20/6, „Ma ništana?“ 20/7,
„Hatikva (Izraelská národní hymna)“ 20/8, „Jerušalajim šel zahav“ 20/9, „Sísú et
Jerušalajim“ 20/10, „Ód jišama“ 28/11ͲϭϮ
Výběr zjidiš přísloví; přeložil Tomáš Novotný –ϭϲͬϰ
„Jidiš“ –výběr zjidiš povídek; přeložil Tomáš Novotný –ϭϭͬϱ
ZĞĐĞƉƚǇ–„Hamanovy uši“ 11/6, 
„Pesachové pohádky zDěčína“ –Jael Šimonová/Lucie Nachtigalová. 9/8
„Inventura“ –nový autorský text Evy Erbenové; Redakce/Eva Erbenová. 10(Ͳ
ϭϰͿͬϭϭͲϭϮ
„Kam se vrtnout naHalloween“ –povídka; Vlasta Rút Sidonová. 15/11ͲϭϮ
„Železnice uOntaria“ –krátká povídka; Vlasta Rút Sidonová. 15ͬϭϭͲϭϮ
„Hebrejské prázdninové luštění“ –připravila Ráchel Polohová. 21/11ͲϭϮ
Zpráva o činnosti Bejt Simcha v roce ϮϬϭϳ–ϮϮͬϭϭͲϭϮ
Resumé XVI. ročníku, rok 5777 (2016-2017), vložka uprostřed čísla 3.


  דת,חינוך
 מאת,"השנה היהודית" – סידרה חופשית של טקסטים המוקדשים לחגים היהודיים
מאייר
דניאל
הרב
 ומובאות מעניינות,; "חנוכה3/1 ," "סוכות – חג השמחה:) פרקים בשנה הנוכחית8(
 ומובאות מעניינות מספר מקבים – חלק,; "חנוכה2/3 "מספר מקבים – חלק ראשון
; "עמלק אינו יכול לשאת2/5 ,"; "גשם של ט"ו בשבט יקר מכתרו של שלמה2/4 "שני
; "התורה מלווה את עמנו2/7 "; "פסח – חג החירות2/6 ,"את ייחודו של העם היהודי
'; "מה משמעותו של צום ט2/9 ,)כבר יותר משלושת אלפים שנה" (לחג השבועות
2/11-12 ,"?באב עבורנו
12/1 ,"מדוע קוראים בסוכות את ספר קהלת?" – דוד מקסה
16/1 , תזונה אתית ביהדות" – קמילה שפינרובה."לא כל הכשר כשר הוא
8/2 ,"מדוע חשוב ללכת לבית הכנסת?" – דוד מקסה
8/3 , מה משותף לחנוכה ולחג המולד?" – דוד מקסה:דתי-"דיאלוג בין
,"אפיקורס" – השפעת הפילוסופיה היוונית על המחשבה היהודית – טום קוצ'רה
8/4 ,תרגמה אלישקה פקרקובה
– תאולוגיות על קשיי החיים- צונאמי ואסונות טבע" – מחשבות פילוסופיות,"הוריקנים
16/5 , תרגמה אלישקה פקרקובה,טום קוצ'רה
 תרגמה אלישקה,"ורות דבקה בה" – על נשים ו"פמיניזם" במגילת רות – ג'ניפר נסלר
12/6 ,פקרקובה
 תרזה,"כיצד לא להפוך לעבד בזמן חג החירות" – טיפים להכנות לקראת הפסח
12/6 ,גפנה וניובה
,דתיים – טום קוצ'רה-הפסח על קשרים בין-"סובלנות והאחרים" – מחשבות שלאחר
2/8 ,תרגמה אלישקה פקרקובה
,"משבר ביהדות הרפורמית?" – על מצב היהדות הרפורמית בעולם – ג'ניפר נסלר
3/8 ,תרגמה אלישקה פקרקובה
"ואין העם מכירים קול תרועת השמחה לקול בכי העם" – דרשה שנישאה בקבלת
7/9 , – דוד מקסהhW:  במהלכת כנס,שבת בביה"כ הספרדי
2/10 ,"פרשת קורח ולקחיה" – דניאל מאייר
16/10 ,כשרות – האנה שיקובה-"לא כל הגבינות שוות" – ייצור גבינות כשרות ולא
 תרגמה אלישקה,רּושים " – מחשבות על תפקיד הפרושים – טום קוצ'רה
ִׁ "הפ
ְּ
20/11-12 ,פקרקובה
 ימי שנה וזיכרונות,היסטוריה
 ויום השנה השבעים להחלטת האו"ם על חלוקת,"יום השנה המאה להצהרת בלפור
2/2 ,הארץ" – דניאל מאייר
,היהודי – רחל פולוהובה-"יום הולדתו המאה של דוד פלוסר" – על הפרופסור הצ'כי
5/2
9/2 ,"יהודי סלובקיה והקמת צ'כוסלובקיה" – פטר סלנר
4/3 , שנה לרצח יצחק רבין" – רחל פולוהובה22"
5/2 , שנה נולד פאבל טיגריד" – קתר'ינה מיקולצובה100 "לפני
7/3 ," – תולדות חגיגות החנוכה בברטיסלבה – פטר סלנר,ĂƉƉǇŚĂŶƵŬĂ"
8/5 ,"ההיסטוריה הסוערת של בית הקברות בברטיסלבה" – פטר סלנר
 שנה להולדת המתמטקאי הגרמני ממוצא יהודי ריכרד135 – ""יום שנה מתמטי
16/6 , שנה למותו – ייז'י וסלי35- ו,אדלר פון מיסה
"חג החירות והמצות" – סקירתה של מסורת חגיגות הפסח בברטיסלבה – פטר
16/7 ,סלנר
"יהודים פחדנים?" – ראיות חדשות להשתתפות האוכלוסייה היהודית בהגנה על
10/8 , – פטר סלנר1918 סלובקיה בשנת
גרמני פליקס- שנה להולדת פליקס האוסדורף" – גורלו של המתמטיקאי היהודי150"
17/11-12 , ויהדותו – ייז'י וסלי,האוסדורף
ראיונות
"הבית הוא יותר ויותר בישראל" – עם פבלינה שולץ על חייה בישראל – אירנה
10/2 ,קלהוסובה
 על יהדות סלובקיה" – ראיון עם הפסיכיאטרית והאנליטיקנית,)"מפראג (ומגרמניה
16/2 ,סילביה נירנברגר – קתר'ינה מיקולצובה
4/3 , לשעבר שגריר צ'כיה בישראל" – רחל פולוהובה,"ראיון עם ייז'י שניידר
<" – ראיון עם מארגני הפסטיבל – קתר'ינהŽůŶŽĂ "פסטיבל הקולנוע הישראלי


