
ZPRÁVA O ČINNOSTI BEJT SIMCHA V ROCE 2019  
 

 

A. NÁBOŽENSKÁ ČINNOST 

 

1. Oslavy svátků 

 

Leden                   -  Tu bi-švat: Tu bi-švatový seder vedl Ivan Kohout, oslava spolu s ŽO Děčín 

v děčínské synagoze (20. 1.) 

Březen                  -        Purim: oslava svátku, čtení Megilat Ester, purimová party a soutěž o 

nejlepší Hamanovy uši (20. 3.) 

Duben                  - 

 

                             - 

Červen                  - 

 

 

Srpen                     - 

Září                       -  

 

Říjen                      - 

 

 

                              - 

                             - 

 

Prosinec               - 
 

Pesach: Pesachový workshop pro děti – pečení a zdobení macesů, vedený 

Olgou Melzochovu (14. 4.) 

Pesachový seder – vedl Ivan Kohout (19. 4. v restauraci DSP Hagibor) 

Šavuot: sváteční bohoslužba s četbou knihy Rút a zpěvem liturgických 

básní vedl Ivan Kohout, program pro děti vedený Kamilou Špinarovou a 

Olgou Melzochovou (8. 6.) 

Tiša be-Av: krátká bohoslužba s četbou Jeremiášových žalozpěvů (10. 8.) 

Roš ha-šana: bohoslužby v Pinkasově synagoze: maariv (30. 9.), šachrit a 

musaf (1. 10.) – bohoslužby vedl kantor Ivan Kohout 

Jom kipur: bohoslužby v Pinkasově synagoze: Kol nidre a maariv (8. 10.); 

šachrit a musaf (9. 10.); mincha, jizkor, neila, havdala a zakončení půstu v 

Bejt Simcha – bohoslužby vedl kantor Ivan Kohout 

Sukot: společná oslava (stavba suky, povídaní o svátku Sukot, venkovní 

aktivity) vedly Sylvie Wittmannová a Olga Melzochová (14. 10.) 

Simchat Tóra: vynesení Tóry, průvod za zpěvu a tance (21. 10.) 

Chanuková rozcvička: oslava Chanuky ve spolupráci s pražskými 

židovskými organizacemi – viz kulturně-společenské večery (15. 12.) 

 

2. Kabalat šabat – každý pátek; součástí bohoslužby je pravidelně draša k týdennímu oddílu 

Tóry; bohoslužby vedou Ivan Kohout nebo David Jan Reitschläger, drašot si připravují členové 

naší komunity, případně hostující rabín. 

 

3. Šachrit – ranní bohoslužby se čtením Tóry – zpravidla jednou měsíčně nebo při zvláštních 

příležitostech. (Bar/Bat micva, návštěvy zahraničních rabínů…) 

 



4. Návštěvy, speciální bohoslužby 

  

Leden                   - 

                                          

                             - 

 

Únor                     - 

 

Březen                  - 

                           

                             - 

                             - 

 

Květen                  -                                                                                                                                                     

Šacharit: ranní šabatová bohoslužba v Pinkasově synagoze u příležitosti 

Bar micva, vedl rabín Misha Kapustin a kantor Ivan Kohout (19. 1.)  

Rodinný Kabalat šabat vedený Davidem Reitschlägerem a Kamilou 

Kohoutovou (25. 1.) 

 Rodinný Kabalat šabat vedený Ivanem Kohoutem a Kamilou Kohoutovou 

(22. 2.) 

Kabalat šabat – připomínka vyvraždění rodinného tábora 1944 v Osvětimi 

(přednáška Radany Rutové historičky oddělení dokumentace šoa, 8.3.) 

Kabalat šabat s hudebním vystoupením R. Štrobla (15.3.) 

Rodinný Kabalat šabat vedený Davidem Reitschlägerem a Kamilou 

Kohoutovou (29. 3.) 

Rodinný Kabalat šabat vedený Davidem Reitschlägerem a Kamilou 

Kohoutovou (31. 5.) 
 

Červen                 - 

                 

Kabalat šabat pro děti vedený Ivanem Kohoutem a Vladimírem Kostkou 

(28. 6.)  

Červenec             - 

                                              

Kabalat šabat pro děti vedený Ivanem Kohoutem a Vladimírem Kostkou 

(26. 7.)  

Srpen                   - 

                            - 

 

Září                      - 

 

Říjen                     - 

                                                

Kabalat šabat s rabbi Michaelem Zedekem (30. 8. na ŽOP) 

Šacharit: ranní šabatová bohoslužba na ŽOP vedená rabínem Michaleme 

Zedekem a rabínem Michaelem Dushinskym (31. 8. na ŽOP) 

Kabalat šabat pro děti vedený Ivanem Kohoutem a Kamilou Špinarovou 

(27. 9.) 

Kabalat šabat pro děti vedený Ivanem Kohoutem a Vladimírem Kostkou 

(25. 10.) 

Listopad               - 

                                      

                             - 

                             - 

 

Prosinec               - 

                             - 

Setkání se skupinou amerických rabínů v rámci Familirazition trip – 

přednáška a společná diskuze (4. 11. v Bejt Simcha) 

Kabalat šabat s rabínem Moše Yehudaiem (22.11.) 

Kabalat šabat pro děti vedený Ivanem Kohoutem a Kamilou Špinarovou 

(29. 11.) 

Kabalat šabat – rozloučení se starou synagogou, poslední bohoslužba ve 

starých prostorách Bejt Simcha (13. 12.) 

 

 



 

B. KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ A KOMUNITNÍ ČINNOST 

 

1. Cyklus společensko-kulturních večerů, přednášek a oslav židovských svátků 

(organizováno s finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy): 

 

“Chanuková rozcvička“ – oslava svátku Chanuka společně s organizacemi Chinuch, Bejachad, 

třígeneračním komunitním centrem Hagibor a Hakoach na Hagiboru. Program zahrnoval trhy, 

sváteční dílny – dětské odpoledne s výtvarnými aktivitami, chanukový běh a další sportovní 

aktivity pro děti, chanukové povídání a hudební vystoupení kapely ŠUM DAVAR (15. 12. TKC 

Hagibor) 

 

2. Kurzy:  

- Úvod do judaismu: kurz je určen všem zájemcům o základní seznámení s židovskou 

tradicí; probíhá ve dvou semestrech (od února 2014)  

- moderní hebrejština pro středně pokročilé (od února 2011 dosud) 

- moderní hebrejština pro mírně pokročilé (od září 2011 dosud) 

- moderní hebrejština pro začátečníky (od září 2012 dosud);  

výše uvedené kurzy vede Kateřina Weberová 

 

3. Různé:  

- Gut šábes: Patroni a patronky – o projektu pro mladé lidi vycházející z dětského 

domova, hosté Lukáš Talpa a Daniela Rejnušová (11. 1. v Bejt Simcha) – Gut šábes 

je projekt Bejt Simcha a Moishe House Prague, ve kterém se u šábesového stolu 

společně zamýšlíme, jak pomoci světu v duchu židovské tradice Tikun Olam – 

náprava světa 

- Gut šábes: beseda s hostem Achabem Haidlerem – herec, překladatel, fotograf, 

regionální politik a bývalým ředitelem Činoherního studie v Ústí (24. 5. v Bejt 

Simcha) 

- Valná hromada Bejt Simcha (2. 6.)  

- Filmový klub Bejt Simcha: promítání filmu Život podle Agfy (19. 6. v Bejt Simcha) 

- Gut šábes: Sukkot a střecha nad hlavou – host Eva Dudová zakladatelka projektu 

Přestupní stanice.  Zaměstnává lidi bez domova, kteří tak získají potřebný čas, 

podporu i finance na řešení své životní situace a začlenění se do společnosti (18. 

10. v Bejt Simcha) 

- Filmový klub Bejt Simcha – promítání filmu Syrská nevěsta (13. 11. v Bejt Simcha) 



 

C. PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

I v roce 2019 jsme pravidelně vydávali časopis Maskil, který je distribuován zdarma všem 

židovským obcím a organizacím v ČR. Časopis vychází v rozsahu 20 stran, v nákladu 650 

kusů. Vydávání je finančně podpořeno Ministerstvem kultury ČR, European Union for 

Progressive Judaism a Nadačním fondem obětem holocaustu.  

 

D. ŠABATON 

Šabaton – v roce 2019 jsme uspořádali další víkendové setkání/seminář, tentokrát v Praze, ve 

dnech 30. srpna – 1. září.  

Na programu byly po přivítání účastníků šabatonu Vrchním pražským rabínem Davidem 

Peterem šabatové bohoslužby vedené hlavním hostem šabatonu rabínem Michaelem Zedekem 

(emeritní rabín Emanuel Congregation v Chicagu, Illinois a poradce Ústřední konference 

amerických rabínů) a rabínem Michaelem Dushinskym (ŽO v Praze), kterých se zúčastnil i 

izraelský velvyslanec Daniel Meron. Součástí programu byl také šiur, přednášky a workshopy 

vedené rabínem Zedekem, dále Yechielem Barchaimem (bývalý zástupce JOINTu pro 

Československo, Tunis a Jugoslávii) a Sylvií Wittmannovou (propagátorka progresivního 

judaismu a zakladatelka Bejt Simcha). Sobotní program byl zakončen havdalou. V neděli pak 

proběhl další blok přednášek na téma „Počátky reformního judaismu“, „Folklor a příběhy: okno 

do duše“ a „Zdokonalování našeho myšlení“. Celý program šabatonu byl zakončen odpoledním 

hudebním vystoupením Mariny Kantor o vývoji Hatikvy s názvem „Nekončete v c dur“. 

 

DĚKUJEME: 

Aktivity Bejt Simcha byly v roce 2019 finančně podpořeny z prostředků  

Federace židovských obcí v ČR (náboženské a publikační aktivity),  

Ministerstva kultury ČR (Maskil),  

Nadačního fondu obětem holocaustu – NFOH (Maskil, program pro děti a rodiny),  

Magistrát hl. m. Prahy  

a individuálních dárců. 

 

  



Purim 

 

Simchat Tóra       Pesach – pečení macesů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šabaton – přivítání účastníků 

 

 

 

 

Šavuot 
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