
ZPRÁVA O ČINNOSTI BEJT SIMCHA V ROCE 2020  
 

 

A. NÁBOŽENSKÁ ČINNOST 

 

1. Oslavy svátků 

 

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

v děčínské synagoze, výuku vedl host rabín Bruce Aft (9. 2.) 

Březen                  -        Purim: oslava svátku, liturgie přizpůsobená i pro děti, čtení Megilat Ester – 

1.kapitola ztvárněná jako divadlo, purimová party spolu s ŽOP (9. 3.) 

Duben                   - 

 

 Květen                 - 

 

Srpen                    - 

Září                      -   

 

Říjen                     - 

 

 

Prosinec               -                              
 

Pesachový seder: Domácí pesachový seder, materiály (průvodce 

pesachovým sederem a zvukové nahrávky) připravil Ivan Kohout (8. 4.) 

Šavuot: sváteční bohoslužba se zpěvem liturgických básní vedl Ivan 

Kohout, šavuotová oslava s občerstvením (28. 5.) 

Tiša be-Av: ranní šabatová bohoslužba u příležitosti Tiša be-Av (1. 8.) 

Roš ha-šana: maariv na Židovské radnici (18. 9.) – bohoslužbu vedl Jan 

David Reitschläger 

Sukot: společná oslava – zahradní slavnost (povídaní o svátku Sukot, 

pozvání ušpizin, poznávací hra a venkovní aktivity) vedly Sylvie 

Wittmannová a Olga Melzochová (5. 10.) 

Chanuka: zapalování chanukových svící Chanuky ve spolupráci s 

pražskými židovskými organizacemi – viz kulturně-společenské večery 

(10. – 17. 12.) 

 
 

2. Kabalat šabat – pravidelné bohoslužby každý pátek vedou Ivan Kohout nebo David Jan 

Reitschläger, v průběhu nouzového stavu (březen – červen a říjen - prosinec) probíhaly 

bohoslužby formou domácí liturgie nebo online přes platformu Skype 

 

3. Šachrit – ranní bohoslužby se čtením Tóry – zpravidla při oslavách svátků a zvláštních 

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

 

4. Návštěvy, speciální bohoslužby 

  

Leden                   -                                       

                   

Šacharit: ranní šabatová bohoslužba v děčínské synagoze, vedl Ivan 

Kohout (11. 1)  



                            - 

Únor                    - 

                            - 

Březen                 - 

 

                            - 

 

Duben                 - 

 

                           - 

                           - 

 

                           - 

 

                           - 

                           - 

 

Květen                 - 

                           

                            - 

                            - 

 

                            - 

 Červen               - 

 

Srpen                  - 

 

Září                     - 

Říjen                   - 

 

 

                           - 

Listopad             - 

Prosinec             - 
 

Rodinný Kabalat šabat a šiur pro děti (31. 1.) 

Kabalat šabat s rabínem Bruce Aftem (7. 2.) 

Rodinný Kabalat šabat a šiur pro děti (28. 2.) 

Domácí Kabalat šabat – průvodce pro domácí liturgii a nahrávky připravil 

Ivan Kohout (20. 3.) 

Domácí Kabalat šabat – krátké zamyšlení nad příslušným oddílem Tóry a 

zvukovou nahrávku připravil Ivan Kohout (27. 3.) 

Domácí Kabalat šabat – krátké zamyšlení nad příslušným oddílem Tóry a 

zvukovou nahrávku připravil Ivan Kohout (3. 4.) 

Online havdala – vedl Ivan Kohout (4. 4.) 

Domácí Kabalat šabat – krátké zamyšlení nad příslušným oddílem Tóry a 

zvukovou nahrávku připravil Ivan Kohout (10. 4.) 

Domácí Kabalat šabat – krátké zamyšlení nad příslušným oddílem Tóry a 

zvukovou nahrávku připravil Ivan Kohout (17. 4.) 

Online havdala – vedl Ivan Kohout (18. 4.) 

Domácí Kabalat šabat – krátké zamyšlení nad příslušným oddílem Tóry a 

zvukovou nahrávku připravil Ivan Kohout (24. 4.) 

Domácí Kabalat šabat – krátké zamyšlení nad příslušným oddílem Tóry a 

zvukovou nahrávku připravil Ivan Kohout (1. 5.) 

Online Kabalat šabat – vedl Ivan Kohout (8. 5.) 

Domácí Kabalat šabat – krátké zamyšlení nad příslušným oddílem Tóry a 

zvukovou nahrávku připravil Ivan Kohout (15. 5.) 

Online Kabalat šabat – vedl Ivan Kohout (22. 5.) 

Šacharit: ranní šabatová bohoslužba v děčínské synagoze, vedl Ivan 

Kohout (20. 6)  

Kabalat šabat a posezení u šabatové večeře s Hadar Garlon, izraelskou 

dramatičkou a scénáristkou (28. 8.) 

Kabalat šabat pro děti vedený Ivanem Kohoutem (26. 9.) 

Kabalat šabat s připomínkou svátků Šmini Aceret (modlitba za déšť) a 

Simchat Tóra (a četba závěrečných a úvodních pasáží Tóry k uctění 

svátku) (9.10.) 

Online Kabalat šabat – vedl Ivan Kohout (16., 23. a 30. 10.) 

Online Kabalat šabat – vedl Ivan Kohout (6., 20. a 27. 11.) 

Online Kabalat šabat – vedl Ivan Kohout (4., 11., 18. a 25. 12.) 

  

 



B. KULTURNÍ, VZDĚLÁVACÍ A KOMUNITNÍ ČINNOST 

 

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

Chanuka – oslava svátku Chanuka společně s židovskými obcemi a organizacemi (10. -17. 12. 

platforma Zoom), online společné zapalování chanukových světel 

 

2. Studium:  

- Chavruta: společné studium týdenního oddílu Tóry v podobě chavruta - tradiční 

studijní skupiny, studium vedl kantor Ivan Kohout (11. 11., 25. 11., 20. 11., 

30.12.) 

 

C. PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

I v roce 2020 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 a Nadačním fondem obětem 

holocaustu. 

 

DĚKUJEME: 

Aktivity Bejt Simcha byly v roce 2020 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),  

a individuálních dárců. 

 

 

 

  

 



 
 

Purim – improvizovaná hra první kapitoly Megilat Ester 

 

 

 

 

 
 

Kabalat šabat – šabatová bohoslužba online přes platformu Skype 



 
 

Šavuot – první společná popandemická oslava svátku 

 

 

 

 

 

Roš ha-šana – novoroční bohoslužba na Židovské radnici 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sukot – zahradní oslava    Návštěva izraelské autorky Hadar Garlon 
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