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J-cast

Ohlédnutí za rokem 2020

Pobočka židovského
komunitního centra
JCC Prague začala v
Česku působit poměrně nedávno. Někteří z
vás se tak možná s její
činností ještě nestihli
seznámit. Minout ji by
ale byla velká škoda!
Také JCC Prague se v
této nelehké době snaží být aktivní a přináší mnoho
zajímavých projektů a akcí, které si můžete užít z
pohodlí domova.

Zvláštní a těžký rok 2020 je za námi. Rok, který
mimo jiné také v mnohém silně ovlivnil kulturu a
kulturní život po celém světě. Spousta z nás, bez
ohledu na obor a oblast zájmu, musela svou činnost přizpůsobit nové situaci a vymýšlet nové
způsoby jak pracovat a pokračovat v kultuře,
vzdělání, podnikání. I přes veškeré těžkosti se
tak podařila spousta dobrých věcí! Co zajímavého přinesl uplynulý rok do vzájemných českoizraelských vztahů a izraelské kultury v České
republice a na čem konkrétním obě strany spolupracovaly se můžete podívat v novém videu,
které vydalo Velvyslanectví Státu Izrael v ČR:

Jedním z nich je také podcast j-cast, který přináší
nejen zamyšlení a povídání nad židovským rokem,
svátky nebo historickými událostmi, ale také rozhovory se zajímavými osobnostmi z řad Izraelců žijících v České republice. Poslechněte si například
rozhovor s basketbalovým trenérem Ronem Ginzburgem nebo s odbornicí na izraelský film Ruth
ben Hadar a mnoha dalšími.
Poslouchat můžete ve Spotify i dalších podcastových aplikacích nebo přímo na webových stránkách
JCC Prague: https://j-cast.libsyn.com/#
https://www.youtube.com/watch?v=DI5EaONsJA

Jeruzalém
Otevřen český zastupitelský úřad v Jeruzalémě
Od 1. 3. 2021 funguje v Jeruzalémě oficiálně nový český zastupitelský úřad. Jedná se o pobočku - resp. pracoviště stávajícího velvyslanectví České republiky v Tel Avivu. Ačkoliv jde především o symbolický krok, takovéto symboly mají svůj význam. Honorární konzulát ČR funguje v Jeruzalémě již od roku 2018, ve stejném roce byl v
Jeruzalémě také slavnostně otevřen Český dům. Nynější zřízení zastupitelského úřadu, který je v diplomatické hierarchii druhý nejvyšší, je tak jen dalším logickým krokem v prohlubování vzájemných vřelých česko-izraelských vztahů. V Jeruzalémě tak bude nyní
vedle honorárního konzula sídlit i český diplomat.
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