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Poznej moderní Izrael

Projekt CEMACH je mezinárodní kreativní soutěž v poznávání moderního státu Izrael  
určená studentům středních a vyšších odborných škol a univerzit třetího věku  

v České republice, Izraeli, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. 

Hlavním cílem soutěže je seznámit studenty se současným Izraelem jako zemí zajímavou pro cestování,  
obchod, vzdělávání i kulturní obohacení. Soutěžící díky projektu získávají dovednosti užitečné pro další  

studium i pro život (například: samostatnost,  komunikační dovednosti, vyhledávání informací).

Svá díla zpracovávají studenti ve třech disciplínách:

Literární disciplína | Výtvarná disciplína | Multimediální disciplína

 Termín pro odeslání soutěžních prací a vyplnění formuláře pro odevzdání projektu je do 15. 3. 2018

Hlavní cenou je týdenní poznávací zájezd do Izraele za doprovodu vybraných pedagogů a průvodců  
v době letních prázdnin. Další hodnotné ceny čekají na soutěžící, kteří se umístí na 2. až 10. místě.  

(tablet, elektronická čtečka knih, powerbanka)

 V ČR projekt vyhlašuje Česko-izraelská smíšená obchodní komora ve spolupráci  
s Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR a Památníkem Lidice. Záštitu převzalo Ministerstvo školství,  

mládeže a tělovýchovy. Podporu projektu garantuje i Ministerstvo kultury.
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Nedílnou součástí projektu CEMACH jsou interaktivní multimediální přednášky, během kterých odborně  
vyškolení lektoři Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém – ICEJ ČR seznámí žáky s historií  
vzniku moderního Státu Izrael a jeho následným rozvojem na poli vědy, kultury, ekonomiky a ekologie. 

Žákům je poskytnut prostor na diskusi a v závěru jsou jim vysvětlena pravidla přihlašování do soutěže.  
Časová dotace přednášek činí dvě až tři vyučovací hodiny dle domluvy s konkrétním lektorem.

Přednášky jsou pro školy zcela zdarma
Seznam lektorů ICEJ ČR

Úkolem soutěžících bude vytvořit literární, výtvarné, internetové či multimediální dílo, které souvisí  
s moderním Izraelem – o dnešní izraelské vědě, technice, turismu, ekonomice, přírodě a kultuře.  
Pro soutěžící je připraven seznam preferovaných forem a vhodných témat ke zpracování jednotlivých  

soutěžních projektů včetně odkazů k základním informacím o dané problematice.

Součástí přípravy každého projektu bude jeho konzultace s příslušným odborným garantem soutěže. 

Oficiální stránky, na kterých jsou k dispozici všechny aktuální informace o průběhu projektu:

www.cemach.cz
www.facebook.com/cemach.cz

Radek Hejret
certifikovaný lektor primární prevence  
Křesťanské akademie mladých, z. s.

lektor a koordinátor vzdělávacích  
projektů Mezinárodního křesťanského  
velvyslanectví Jeruzalém, z. s. 

lektor a koordinátor přednášek o moderním  
Izraeli v rámci soutěžního projektu CEMACH 

e-mail: radek.hejret@seznam.cz
tel.: +420 739 324 300
oblast působení – celá Česká republika

Mgr. Monika Slunečková
lektorka Mezinárodního křesťanského  

velvyslanectví Jeruzalém, z. s. pro výuku  
o judaismu, holocaustu a antisemitismu 

lektorka přednášek o moderním  
Izraeli v rámci soutěžního projektu CEMACH 

e-mail: sluneni@gmail.com
tel.: +420 385 513 573

oblast působení – jižní Čechy


