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O nás

JCC Prague v roce 2022 
pokračovalo v úspěšných 
projektech z předchozího roku. 
Jednotlivé aktivity se dále 
soustředily na budování komunity 
„bez hranic“ ať už ve virtuálním 
prostoru, ve sdíleném prostoru 
zázemí Pražského kreativního 
centra nebo ve spolupráci 
s přátelskými organizacemi 
v různých prostorách. Podařilo se 
rozšířit základnu podporovatelů 
a partnerů a realizovat řadu aktivit 
a živých akcí mimo jiné také 
v hebrejštině pro komunitu Izraelců 
žijících v Praze. 

About

In 2022, JCC Prague continued 
successful projects from the 
previous year. Individual activities 
were further focused on building 
a community “without borders”, 
either in virtual space, in the shared 
space of the Prague Creative Center 
or in cooperation with friendly 
organizations in various spaces.      
It was possible to expand the base 
of supporters and partners and 
implement a number of activities 
and live events, including in Hebrew, 
for the community of Israelis living 
in Prague.

Foto: Pavlína Šucová
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Foto: David Kumermann, Kuba Černý Foto: Pavlína Šucová
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#WeRemeber

27. ledna 2022 byla symbolicky
nasvícena fasáda Staronové
synagogy v Praze v Maiselově ulici.
JCC Prague, Federace židovských
obcí, Židovská obec v Praze se ve
spolupráci se Signal Festivalem
připojili k mezinárodní kampani
#WeRemember u příležitosti
Mezinárodního dne památky obětí
Holocaustu, kterou po celém
světě pořádají organizace Světový
židovský kongres (WJC) a UNESCO.
Jedná se o vzpomínkovou akci, která
má rovněž veřejně vyslat společný
signál proti antisemitismu a všem
druhům nenávisti. Akce se konala
pod záštitou MgA. Hany Třeštíkové,
radní pro oblast kultury, výstavnictví
a cestovního ruchu Magistrátu hl. m
Prahy.

On January 27, 2022, the 
symbolic façade illumination 
of the Old-New Synagogue in 
Prague in Maiselova Street took 
place. JCC Prague, Federation 
of Jewish Communities and the 
Jewish Community of Prague, in 
cooperation with the Signal Festival, 
have joined the international 
campaign #WeRemember on 
the occasion of the International 
Holocaust Remembrance Day, 
organized by the World Jewish 
Congress (WJC) and UNESCO. It 
is a commemorative event to send 
a common signal against anti-
Semitism and all forms of hatred. 
The event was organized under the 
auspices of MgA. Hana Třeštíková, 
Councilor for Culture, Exhibitions 
and Tourism of the City of Prague.

Foto: Lukáš Bíba
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Hebrew activites

V tomto roce se nám podařilo 
zahájit několik pravidelných aktivit 
v hebrejštině určeným všem 
věkovým kategoriím. Jedná se 
o workshopy pro děti a teenagery, 
akce pro studenty a přednášky pro 
dospělé. 

This year we managed to launch 
several regular activities in Hebrew 
for all age groups. These include 
workshops for children and 
teenagers, events for students and 
lectures for adults.

Foto: Pavlína Šulcová
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Foto: Pavlína Šulcová Foto: Keren Dayan
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Foto: Pavlína Šulcová
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Ve spolupráci s tvůrčí dvojicí 
Fuczik-Kakalik.cz jsme vytvořili 
čtyři sváteční průvodce židovskými 
svátky (nejen) pro děti. Chanukou 
provedl Chanukový bramborák, 
Purimem diváky Hamanovy uši, 
pesachem Macískovi a vysokými 
svátky Jablko v medu. Nově jsme 
všechny čtyři díly předabovali do 
hebrejštiny. Hlas naším průvodcům 
propůjčili Avihai Nizri, Laila Darom 
a Noam Darom. Videa jsou na 
sociálních sítích (Facebook, 
Instagram a Youtube). Lauderovy 
školy rovněž videa využívají             
v židovské výuce a v hodinách 
hebrejštiny.

V číslech:

4 díly v češtině
4 díly v hebrejštině
4.011 shlédnutí (YouTube)

In cooperation with the creative 
duo Fuczik-Kakalik.cz we created 
dour holiday guides through 
Jewish holidays (not only) for 
kids. Hanukkah Latkes guide you 
through Hanukkah, Hamantashen 
through Purim, Matza Family 
through Passover and Apple in 
Honey explains the High Holidays. 
As a new addition with help of 
Avihai Nizri, Laila Darom and Noam 
Darom we added voice- over in 
Hebrew. The videos are on social 
media (Facebook, Instagram and 
Youtube) and they are also used as 
an educational material for Jewish 
and Hebrew classes.

In numbers:

4 episodes in Czech
4 episodes in Hebrew
4.011 views (YouTube)

Hebrew videos
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j-cast

j-cast se věnuje současným 
židovským a izraelským tématům 
a v tuto dobu má již čtyři série:

• komentáře Jana Fingerlanda    
k aktuálním tématům                
v kontextu židovského dění.

• rozhovory s Izraelci v Praze
• rozhovory s izraelskými umělci
• j-cast pod30 s Hugem Marxem 

a Eliášem Gaydečkou, který 
přináší pohled mladé generace 
na současný židovský svět

V číslech:

4 série
54 dílů
13.392 unikátních poslechů

j-cast presents contemporary
Jewish and Israeli issues and we
already have four series

• commentaries on current topics 
in the context of Jewish life

• interviews with Israelis in 
Prague interviews

• interviews with Israeli artists 
• “under30” by Hugo Marx and 

Eliáš Gaydečka brings the view 
of the young generation to the 
contemporary Jewish world

In numbers:

4 series
54 episodes
13.392 unique downloads
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Předvařená 
bible

Podcast Předvařená bible volně 
navazuje na j-cast Jana Fingerlanda 
a snaží se vyplnit nejen mezery ve 
vzdělání ale i v přístupu ke čtení 
bible pro intelektuální potěšení. 
Jedná se tedy do jisté míry                
o vzdělávací a popularizační projekt 
pro dospělé publikum. Součástí 
projektu jsou také humorné 
Kakalíkovy ilustrace, které mají 
přitáhnout pozornost posluchačů, 
jelikož hlavní propagace projektu 
probíhá na sociálních sítích. Pro 
projekt jsme zároveň vytvořili vlastní 
web Predvarenabible.online. 

V číslech:

18 dílů
15.366 unikátních poslechů

The podcast Precooked Bible 
loosely follows the j-cast of Jan 
Fingerland and seeks to fill the 
gap not only in education but 
also in the approach to reading 
the Hebrew Bible for intellectual 
pleasure. It is therefore, to a 
certain extent, an educational and 
popularization project for adult 
audience. The project also includes 
humorous illustrations by Kakalík, 
which are intended to attract the 
attention, as the main promotion 
of the project takes place on social 
media. Podcast has also a website 
Predvarenabible.online.

In numbers:

18 episodes
15.366 unique downloads

Precooked 
Bible
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NČKR 2021
Cena Hollar

Naše trochu jiná pesachová hagada 
(nejen) pro děti Už tam budem, 
Mojžíši a její autor Kakalík dostali 
cenu Hollar v rámci soutěže 
Nejkrásnější české knihy roku 2021 
za vynikající ilustrace.

„Výrazné ilustrace, svérázný 
humor, cit pro detail a smysl pro 
zkratku – to jsou Kakalíkovy 
atributy, které z této publikace činí 
výjimečný počin. Příběh o odchodu 
Židů z Egypta patří k oblíbeným 
tématům knižních zpracování 
židovské kultury. Tak zvaná hagada 
představuje liturgický text, který se 
používá při sederové oslavě svátku 
Pesach. V průběhu staletí hagada 
měnila svoji výtvarnou podobu a 
často je doprovázena kresbami 
a ilustracemi využívajícími různé 
výtvarné techniky. Cílem bylo a 
je zatraktivnit příběh a udržet 
pozornost čtenářů. Už tam budem, 

Mojžíši? tak odvážně navazuje na 
bohaté kulturní dědictví a zároveň 
vyplňuje prázdné místo, jelikož v 
České republice po roce 1989 žádná 
ilustrovaná hagada pro děti nevyšla. 
Autoři zvolili formu komiksu, aby 
byl příběh přístupný co nejširším 
vrstvám. Kniha má několik dějových 
a výtvarných rovin, díky kterým 
čtenáři srozumitelně a poutavě 
vysvětluje pozadí svátku, ale i to, 
proč a jak se slaví v současném 
světě.“

Xénia Hoffmeisterová
zástupkyně SČUG Hollar

The book Are We There Yet, Moses? 
was awarded by SČUG Hollar for 
outstanding illustrations in the Most 
Beautiful Czech Books 2021 award.

„Distinctive illustrations, 
characteristic humour, a sense for 
detail and for the acronym – these 
are Kakalík’s attributes, making 
this publication an exceptional 
work. The story of the exodus of 
the Jews from Egypt is one of the 
favourite subjects of books on 
Jewish culture. The Haggadah is 
the liturgical text which is used 
during the Passover Seder. Over 
the centuries the Haggadah has 
changed its artistic form and is 
often accompanied by drawings 
and illustrations using different 
artistic techniques. The aim was 
and is to make the story attractive 
and hold the attention of the 
readers. Thus Už tam budem, 

Mojžíši? (Are we almost there, 
Moses?) boldly continues the rich 
cultural heritage and fills in a gap 
given that no illustrated Haggadah 
for children was published in the 
Czech Republic after 1989. The 
authors chose the comics form so 
the story could be more accessible 
to as many readers as possible. The 
book has several story and creative 
lines which explain the background 
of the feast in a comprehensible 
and engaging manner, but also 
why and how it is celebrated in the 
present world.“

Xénia Hoffmeisterová
Association of Czech Graphic 
Artists HOLLAR representative
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Nebojte se 
gefilte fiš

Na konci roku 2021 vyšla naše 
židovská kuchařka Nebojte se 
geflite fiš. V loňském roce jsme 
realizovali několik doprovodných 
akcí na základě crowdfundingové 
kampaně. Jednalo se o kulinářský 
workshop, kde se účastníci 
naučili připravit gefilte fiš a další 
delikatesy, šábesové večeře             
v domácím prostředí kulišab a 
beseda s autorkami. Kniha                
i program měli pozitivní ohlasy        
a rezonovali také v médiích. 

At the end of 2021, our Jewish 
cookbook, Don’t Be Afraid of 
Gefilte Fish, was published. Last 
year, we implemented several 
accompanying events based on 
the crowdfunding campaign. It 
was a culinary workshop where 
the participants learned how to 
prepare gefilte fish and other iconic 
Jewish dishes, Shabbos dinners in 
the home environment of Kulishab 
and a discussion with the authors. 
Both the book and the program had 
positive reviews and also resonated 
in the media.

Foto: Pavlína Šulcová
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Izrael na Vltavě

Ve spolupráci s Velvyslanectvím 
Státu Izrael, Herzlovým centrem 
izraelských studií, Třígeneračním 
komunitním centrem a WZO jsme se 
zapojili do akce Izrael na Vltavě a u 
příležitosti Dne izraelské nezávislosti 
připravili několik doprovodných akcí 
– diskusní fórum s českými studenty
o studiu v Izraeli a o výzkumu Jak
vidí Češi Izrael, hudební workshop
pro děti s Dominikou Weiss
Hoškovou a Pavlou Jahodovou,
rodinnou poznávací outdoorovou
hru a výstavu Hipstory izraelského
výtvarníka a ilustrátora Amita
Shimoniho.

In cooperation with the Embassy of 
the State of Israel, the Herzl Center 
for Israeli Studies, the Three-
Generation Community Center 
and the WZO, we participated 
in the Israel on the Vltava event 
and, on the occasion of Israel‘s 
Independence Day, prepared several 
accompanying events - a discussion 
forum with Czech students about 
studying in Israel and about the 
research How Czechs See Israel, 
music workshop for kids with 
Dominika Weiss Hošková and 
harpist Pavla Jahodová, educational 
outdoor game for families and the 
exhibition Hipstory by the Israeli 
artist and illustrator Amit Shimoni.

Foto: Pavlína Šulcová, Beata Mathe
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Foto: Beata Mathe
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cha cha cha
Chanuka

I tento rok  jsme nekonvenčně 
oslavili svátek světel a konec roku 
2022 společně s Moishe House 
Praha a Kreativní Prahou. Na zahřátí 
byl košer svařák z Českého vinařství 
Chrámce, k jídlu bramboráčky od 
Noama a k tanci hráli DJ Nizri & DJ 
Lior, kteří u této příležitosti přijeli 
až z Brna. Stal se také chanukový 
zázrak a z tiskárny nám přivezli 
nejnovější knihu - Tak jsme tady, 
Mojžíši!!!

This year too, we unconventionally 
celebrated the festival of lights 
and the end of 2022 together with 
Moishe House Prague and Creative 
Prague. There was a kosher mulled 
wine from the Czech winery 
Chrámce to warm up, latkes from 
Noam to eat and DJ Nizri & DJ Lior 
played to dance A Hanukkah miracle 
also happened as our latest book 
Here We Are, Moses!!! was delivered 
from the print house.

Foto: Vojtěch Brtnický
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Here We Are, 
Moses!!!

Tak jsme tady, Mojžíši!!! je 
komiksový průvodce zaslíbenou 
zemí i pro ty největší neznabohy. 
Volně navazuje na knihu a deskovou 
stolní hru Už tam budem, Mojžíši?, 
která vypráví příběh vyvedení Židů 
z Egypta. Naši hrdinové vyrazí      
s dědou Hugem na prázdniny do 
Izraele. Kromě Jeruzaléma navštíví 
také Tel Aviv, kibuc u Galilejského 
jezera, Golanské výšiny, Negevskou 
poušť, pevnost Masada a Mrtvé 
moře. O památky není v Izraeli 
nouze, jenže tahle kniha není 
obyčejný průvodce. Autoři zábavným 
a srozumitelným způsobem 
čtenářům ukazují zajímavou zemi 
v komplikovaném regionu.

Here We Are, Moses!!! is a comic 
book guide to the promised land 
even for the biggest ignorants. 
Loosely based on the book and 
board game Are We There Yet, 
Moses?, which tells the story of the 
Exodus of the Jews from Egypt.
Our heroes go on vacation to 
Israel with their grandpa. Besides 
Jerusalem, they also visit Tel Aviv, 
kibbutz by the Sea of Galilee, Golan 
Heights, Negev Desert, Masada and 
Dead Sea. There is no shortage of 
sights in Israel, but this book is no 
ordinary guidebook. The authors 
show an interesting country in a 
complicated region in a fun and 
understandable way.
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ROZHOVOR

židovství je o jídle 
a vyvedení z egypta
To potvrdí každý, kdo židovské svátky slaví nebo nějaké zažil. Řada aškenázských receptů 
však působí velmi komplikovaně, a pokud se je nenaučíte doma od babičky, často si na ně 
netroufnete. Pokud vás zajímá tato kuchyně, rozhodně by vám neměla v knihovně chybět 
kuchařka od Andrey Ernyeiové a Pavlíny Šulcové, které nám prozradily, proč jejich recepty 
stojí za vyzkoušení.

K niha Nebojte se gefilte 
fiš přináší výběr židov-
ských receptů. Proč začí-
ná podzimní sezonou?

ANdreA: Začínáme s  novým židov-
ským rokem na podzim, následuje 
zima, jaro a  léto. V  tomto ohledu se 
nám zde prolínají krásně ty sezonní 
recepty, které jsou ryze domácí. Vše je 
koncipováno jako menu, kde najdete 
předkrm, polévku, hlavní jídlo, dezer-
ty či saláty.

PAvlíNA: Kuchařka také reflektuje 
současné trendy a  nabízí vegetarián-
ské alternativy tradičních pokrmů. 
Košer kuchyně se dělí na masovou, 
mléčnou a neutrální (parve). To je i vo-
dítko pro lidi, kteří jsou vegetariáni. 
Nemícháme to, ale zároveň pokud si 
tam někdo hodí, co chce, je to na něm. 
Nejde o náboženskou příručku. To, ja-
kou roli v židovství hraje jídlo, odráží 
také symbolika pokrmů, které se na 

jednotlivé svátky jedí, a  kniha se tak 
stává také kulinářským průvodcem 
židovským rokem.

Jaké jídlo vám v  dětství nejvíce 
utkvělo v hlavě?
ANdreA: Jednoznačně gefilte fiš. Za 
komunismu se k nám dovážel v konze-
rvách z Izraele. 

PAvlíNA: Jsou to takové rybí knedlíč-
ky v  rosolu, dozdobené červenou ře-
pou a salátem. Na to, jak to vypadá, to 
chutná dobře. V naší knize se snažíme 
tuhle ikonickou delikatesu trochu re-
habilitovat. (směje se) 

Co všechno za recepty vedle gefilte 
fiš v knize najdeme?
ANdreA: Například návod na chalu, 
šoulet, latkes a další typická jídla. Ne-
zůstaly jsme však jen u  aškenázské 
kuchyně, v  knize představujeme i  ně-
kolik sefardských a  středomořských 

receptů, jako jsou hummus, babaga-
nuš nebo tabbouleh.

Proč jste napsaly takovouto knihu? 
Žádná podobná na trhu není?
PAvlíNA: Židovské kuchařky tu sice 
jsou, ale často jsou archaické a doplně-
né o anekdoty nebo různé zajímavosti, 
že se v tom recepty ztrácejí. Co tu chy-
bí, je uvedení receptů do současného 
kontextu. Chtěly jsme touto knihou li-
dem židovská jídla představit formou 
moderní gastronomie. Vnímáme totiž 
současné trendy a  chceme oživovat 
staré tradice moderním pojetím. Rády 
bychom tak zprostředkovaly pozná-
vání staronových chutí. Věříme, že se 
nebudete bát, všechny recepty vyzkou-
šíte a dáte nám za pravdu.

ANdreA: Chtěly jsme to pojmout ji-
nak. Cílem byla popularizace židovské 
kuchyně i pro širší veřejnost jako něco, 
co se stále vaří, co je současné, ačko-

li o  tom lidé málo vědí. Ono se toho 
o  židovské kuchyni ví skutečně velmi 
málo. Důležité bylo držet se aškenáz-
ské kuchyně, protože pocházíme z Ev-
ropy. Ta je vesměs velice podobná české 
kuchyni. Také zná šoulet, plněné zelné 
listy, jídla z jednoho hrnce.

PAvlíNA: Židovská kuchyně je také 
specifická náboženskými pravidly, 
kterým se říká kašrut, a jídlo má správ-
ně být košer. Nejí se například vepřové 
maso nebo mořské plody a  divočina, 
také se nemíchá maso s mlékem. Tahle 
pravidla vycházejí ze Starého zákona, 
kde je přesně stanoveno, co se smí jíst 
a co ne. Například ryby jsou košer, pou-
ze když mají ploutve i šupiny. 

ANdreA: Snažíme se lidem ukázat, jak 
vlastně jsou ta jídla snadná na přípra-
vu. Aby si to každý mohl doma uvařit, 
že nejde jen o profesionální přípravu. 
Nechceme je odradit. 

Byl pro vás koncept knihy hned jasný?
ANdreA: Úplně ne. Až při přípravě 
jsme si uvědomily, že tradiční sváteč-
ní recepty využívají sezonní suroviny. 
Proto je vytvořená právě na roční ob-
dobí.

PAvlíNA: Domluvily jsme se, že An-
drea recepty vybere a  uvaří. Všechny 
jsou tedy vyzkoušené a  já jako hlavní 
ochutnavač mohu potvrdit, že jsou 
moc dobré. 

Kde jste se vy dvě potkaly?
PAvlíNA: Já žila nějakou dobu v Izraeli, 
kde Andrea byla přede mnou. Tenkrát 
jsme se minuly, ale nakonec nás cesty 
svedly k sobě. Andreu jsem oslovila bě-
hem covidu. Měla jsem nápad vytvořit 
nějaká videa o  vaření. V  koronaviro-
vém mezičase jsme se začaly probírat 
desítkami židovských receptů a pusti-
ly se do jejich vaření, abychom pomo-
cí videoreceptů inspirovaly veřejnost. 

Andrea už sice předtím vařila přes 
Zoom, ale to bylo vázané na čas, a  ne 
každý mohl být v danou chvíli online. 

ANdreA: Každý v době svátků slaví ko-
munitně, což v  době pandemie nešlo. 
Z  různých stran pak tedy byla snaha 
nějak to udělat. Při našich videorecep-
tech vznikl i  název knihy Nebojte se 
gefilte fiš. 

PAvlíNA: A pak už to byl jen další krok 
k vytvoření knihy. 

ANdreA: Zjistily jsme totiž, že se nám 
spolu skvěle pracuje, což mnohdy není 
samozřejmé. Každá jsme právě do té 
knihy přinesla něco svého. 

PAvlíNA: Mám hotelovou školu a  An-
drea je zase vyučená kuchařka. Obě 
taky rády jíme a  poznáváme nové ku-
chyně, což nás hodně spojuje. A  jak 
jsme s  Andreou žily nějakou dobu Fo
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112 |  WINE & Degustat ion

Ge lte  š jsou nadýchané rybí knedlíčky pošírova-
né v aromatickém vývaru a podávané s pikantními 
omáčkami. Tento trochu záhadný pokrm, na který 

má každý správný Žid svůj vyhraněný názor, jak má, či 
nemá chutnat, použily autorky v titulu, aby nám řekly, že 
to, co se zdá být tak složité, je celkem jednoduché. Opravdu 
řada aškenázských, ale i sefardských receptů vyznívá velmi 
komplikovaně a málokdo si na ně troufne. Andrea Ernyeio-
vá, šéfkuchařka a zakladatelka palačinkárny Galetka, však 
nabízí výběr židovských receptů, které jsou srozumitelné 
a dovolují tyto delikatesy snadno připravit i doma. Každý, 
kdo židovské svátky slaví nebo nějaké zažil, potvrdí, že pro 
židovství je zásadní nejen vyvedení z Egypta, ale i jídlo. Ku-
chařka nás neinformuje jen o tradicích, ale je velmi součas-
ná a nabízí vegetariánské alternativy tradičních pokrmů. To, 
jakou roli v židovství hraje jídlo, odráží také symbolika po-
krmů, které se na jednotlivé svátky jedí, a kniha se tak stává 
také zajímavým kulinářským průvodcem židovským rokem. 

Knihu vydalo JCC Prague (www.jccprague.com), což je 
kulturně komunitní židovské centrum, které představuje do-
stupné, všem otevřené inspirativní místo a prostor pro učení, 
kreativitu a inovativní myšlení. JCC Prague chce být vyhledá-
vaným místem Pražanů, stejně jako návštěvníků Prahy. Chce 
se stát samozřejmou součástí židovské komunity, a přitom zů-
stat otevřeným prostorem pro všechny a všem zájemcům o ži-
dovskou kulturu nabídnout dostupný a inspirativní program 
a prostor pro poznávání a interpretaci bohatství a rozmanitosti 
židovství prostřednictvím současné kultury, umění a vzdělá-
vání. Pavlína Šulcová je ředitelkou JCC Prague. Možná že 
prvním krokem na této cestě poznání může být pro mnohé 
právě nabízená kuchařka. Nejen že si pochutnáte na bohatosti 
a rozmanitosti židovské kuchyně, ale porozumíte i slovům, 
jako jsou zmíněné ge lte  š nebo zlatý joich, kreplach, šoulet, 
holiškes, bramborový kugl či sladce medový lejkach.

Nadšený návštěvník kterékoliv z vinařských oblastí 
často obdivuje dobře vedené řádky révy vinné, které 
nádhernými barvami jara, léta i podzimu malují ob-

divuhodné obrazy krajiny a práce lidských rukou. Když pak 
ochutná i jejich vína, dostává takový obraz další, neméně pou-
tavou podobu. Tak trochu závidíme, ale co se dá dělat, každý 
děláme to, co umíme… Na tuto otázku odpovídá jeden z au-
torů Gerd Ulrich, promovaný zahradník, od roku 1963 rovněž 
majitel vinařství, kde vyhledává staré, zapomenuté odrůdy 
révy a zkouší je pěstovat v praxi. Stejně tak i Ing. Frank Förs-
ter: Ten po dvacet let vede vlastní vinařský podnik, je zároveň 
učitelem a poradcem v mnoha vinařstvích a sklepních hospo-
dářstvích, dnes se jako spisovatel na „volné noze“ zabývá té-
maty spojenými s vínem. Oba autoři se výborně doplňují tak, 
že bychom jen těžko hledali vhodnější autorskou dvojici pro 
publikaci, která nabízí všem zájemcům o pěstování vlastních 
hroznů, případně výrobu vlastního vína odpovědi na všech-
ny jejich otázky. A to způsobem, který sice nezapírá, že práce 
ve vinici i ve sklepě není „procházka růžovým sadem“, ale vše 
dovedou autoři vysvětlit „uživatelsky přívětivě“, srozumitel-
ně i pro laiky, často s notnou dávkou humoru. Samozřejmě 
je publikace nakladatelství Víkend (www.vikend.cz) určena 
především těm, kteří mají nějaký pozemek, zahradu či vhodné 
místo kolem domu. To hlavní je ale chuť vyzkoušet si sami 
to, co jinde tolik obdivujeme. Tak se nejdříve dozvíme, jaké 
má réva vinná požadavky na místo, kde má být vysazena, po-
dle toho je doporučen vhodný výběr odrůd a způsob, jak ji 
správně vysadit. Dále následují potřebné pokyny pro vedení 
révy a její oporu, důležité rady pro péči o půdu a pomoc při 
odborné ochraně rostlin. Poslední kapitoly jsou ty, které popi-
sují nejradostnější období sklizně a následnou výrobu druho-
vě typických vín. Není skutečně důležité mít desítky hektarů 
a desetitisíce keřů révy, ale velké potěšení nám může udělat 
třeba jen pár desítek hlav na zahrádce, v záhumenku, nebo 
voňavě kvasících „pár litrů“ ve skleněném demižónu. A právě 
k tomu je tato „kuchařka dobrého pocitu“! 

publ ikace

HOBBY VINAŘ – OD VÝSADBY 
RÉVY PO STÁČENÍ VÍNA 
Gerd Ulrich, Frank Förster 

NEBOJTE SE GEFILTE FIŠ
ŽIDOVSKÁ KUCHAŘKA 
Andrea Erneyeiová, Pavlína Šulcová
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Team Team JCC Prague pod vedením 
ředitelky, kterou v tomto roce byla 
Pavlína Šulcová, se rozšířil               
o koordinátorku aktivit                     
v hebrejštině Keren Dayan.

Spolupracujeme s externisty             
z různých oblastí, které 
propojujeme. Je pro nás důležité 
dát prostor zajímavým tvůrcům 
a osobnostem, ale také mladé 
generaci, kterou se snažíme zapojit. 
Nechceme být v bublině a zajímá 
nás proto také pohled lidí mimo 
židovskou komunitu. Společně tak 
vytváříme programovou nabídku, 
rozšiřujeme obzory a posouváme 
hranice našich možností. 

Na našich projektech se podíleli:

Jan Fingerland, Irena Kalhousová, 
Roman Štětina, David Kakalík, 
Avihai Nizri, Eliáš Gaydečka, Hugo 
Marx, Noam Darom, Tamara 
Moyzes & Shlomi Yaffe, Andrea 
Ernyeiová, Dominika Weiss Hošková 
a další, kterým tímto děkujeme 
za ochotu a pomoc rozvíjet naše 
projekty.

Team of JCC Prague consisted this 
year of the director Pavlína Šulcová 
and the Hebrew activity coordinator 
Keren Dayan. 

We cooperate with external 
collaborators from various fields. It 
is important for us to provide space 
for interesting artists, creators and 
personalities as well as to the young 
generation we wish to be part of. We 
do not want to create a bubble and 
we are also interested in feedback 
from people beyond the Jewish 
community. Together we create our 
program, push the borders and build 
bridges.

We have been working with:

Jan Fingerland, Irena Kalhousová, 
Roman Štětina, David Kakalík, Avihai 
Nizri, Eliáš Gaydečka, Hugo Marx, 
Noam Darom, Tamara Moyzes & 
Shlomi Yaffe, Andrea Ernyeiová, 
Dominika Weiss Hošková and others 
to whom all we thank for their time 
and energy to push our projects 
forward.
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Founders / Board of Trustees

Founders of  JCC Prague are Yariv 
Ronen, David Hercky, Kateřina 
Moravcová and Daniel Köppl. They 
are also members of the Board of 
Trustees. The fifth member of the 
board was in 2022 Tomáš Jirsa. 

The founders are entitled, always 
unanimously, to decide on 
amendments to the Articles of 
Association and to further appoint 
and remove members of the Board 
of Trustees. 

The Board of Trustees has five 
members who can be re-elected. 
They appoint and dismiss the 
director, approve the budget, 
financial statements and annual 
reports.

Zakladatelé / Správní rada

Zakladateli JCC Prague jsou Yariv 
Ronen, David Hercky, Kateřina 
Moravcová a Daniel Köppl, kteří jsou 
zároveň členy správní rady. Pátým 
členem správní rady v roce 2022 byl 
Tomáš Jirsa. 

Zakladatelé jsou oprávněni vždy 
jednomyslně rozhodovat o změnách 
stanov a dále jmenovat a odvolávat 
členy správní rady. 

Správní rada má pět členů, členové 
mohou být voleni opakovaně. Rada 
jmenuje a odvolává ředitelku, 
schvaluje rozpočet, účetní závěrky 
a výroční zprávy.

Partners
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Děkujeme!

JCC Prague je financováno ze 
soukromých a veřejných zdrojů, 
bez kterých by naše činnost nebyla 
možná. Nabízíme různé možnosti, 
jak naše aktivity podpořit. Staňte se 
součástí projektu, který spoluvytváří 
židovskou budoucnost Prahy! 

JCC Prague is financed from private 
and public sources and our activities 
would not be possible without the 
contribution of generous donors who 
share our vision. We offer various 
ways to support our activities. 
Join the project which contributes to 
the to the future of Jewish Prague.

Thanks!

V roce 2022 nás podpořili
(v abecedním řazení):

Daramis management s. r. o.
Jewish Distribution Comittee
Evan Lazar
Ministerstvo kultury ČR
Nadační fond obětem Holocaustu
Nadační fond Star Group   
Yariv Ronen
Státní fond kultury ČR
Velvyslanectví Státu Izrael  
Visegrad Fund             
World Jewish Congress
World Zionist Organization         

In 2022 we were supported by
(in alphabetical order):

Daramis management s. r. o.
Embassy of the State of Israel   
Foundation For Holocaust Victims
Jewish Distribution Comittee
Evan Lazar
Ministry of Culture of CR
Yariv Ronen
Star Group Foundation 
State Fund of Culture ČR
Visegrad Fund             
World Jewish Congress
World Zionist Organization   
   



Pavlína Šulcová

Ředitelka / Director

JCC Prague, z.ú. 
+420 737 250 255 
whatsapp: +972 52 657 7213 
director@jccprague.com 
www.jccprague.com




