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Zpráva ze zahraniční pracovní cesty

Datum:
Místo:
Projekt:

Účel:

10. - 26.11.2015
Tel Avív a okolí, Haífa, Natanya I Izrael
Dokumentace událostí moderních českých dějin (1939-1989) z
perspektívy jednotlívých aktérů

Natáčení rozhovorů s bývalýmí československými občany a
občany žijícími v Izraelí - téma holocaust a emigrace, vznik státu
Izrael. Natáčení se uskutečnilo ve spolupráci s Post Bellum,
Českou ambasádou (poskytuje prostory) a Českým kulturním
centrem.

Účastnik cesty: Jan Horník

Cesta proběhla podle plánu.

Služební cesta zahájena v úterý 10.11. 2015 v 9:00 odjezdem na l et iště Praha. Odlet
do Tel Avivu 12:25 hod, pří let 17:30 hod. Odjezd do Tel Avivu, ubytování se u
Lukáše Přibyla, řed ite le Českého centra.

Ve středu 11.11. dopoledne zapůjčení auta , nákup telefonní karty místního
operátora . Odpo ledne cesta autem pro pamětnici a natáčení s Aviva Bar On
v prostorách České ambasády. Odvoz pamětníce domů.

Ve čtvrtek 12.11. dopoledne cesta autem do Natanye pro pamětnici a natáčeni

s Ditou Krausovou v prostorách České ambasády. Odvoz pamětnice domů .

Odpoledne natáčení s Ruth Berry .

V pátek 13.11. dopoledne cesta autem pro pamětnici a natáčení s Růženou

Brosslerovou v prostorách ambasády. Odvoz pamětnice domů.

Odpoledne cesta autem pro pamětnici a natáčení s Hanou Weíngarten. Odvoz
pamětníce domů .

Sobota 14.11. - Šábes.

V neděli 15.11. dopoledne natáčení s Davídem 5ivorem v prostorách ambasády.
Odpoledne cesta autem do kibucu Givat Chajm Meuchad pro pamětnici a natáčeni

s Míchal Efrat na ambasádě. Odvoz pamětnice domů .

V pondělí 16.11. dopo ledne natáčení s Hugo Maromem v prostorách ambasády.
Odpo ledne natáčení s Věrou Meisels na ambasádě a odvoz pamětnice domů.



V úterý 17.1 1. dopoledne natáčení s Gilou Fatran v prostorách ambasády.
Odpoledne cesta autem do Achuzat Poleg pro pamětn í ka Yehudu Manora a
natáčení na ambasádě. Odvoz pamětníka domů .

Ve středu 18.11. dopoledne cesta autem pro pamětnici a druhé natáčení s Růženou

Brosslerovou. Odvoz pamětnice domů .

Odpo ledne natáčení Alexe Speisera.

Ve čtvrtek 19.11. dopoledne cesta autem pro Rudolfa Grossmanna a natáčen í na
ambasádě .

Odpo ledne stěhování do kurýrního bytu na ambasádě . Velké poděkování Lukaší
Přibylovi (ředitel Českého Centra v Tel Avívu) za jeho pohostinnost a zdarma
poskytnuté ubytování.

V pátek 20.11. dopoledne cesta autem do kibucu Givat Chajm Meuchad pro
pamětnici a druhé natáčení s Michal Efrat na ambasádě . Odpoledne odvoz
pamětnice domů. Fotodokumentace kibucu.

Sobota 21.11. - Šábes.

V neděl i 22.11. dopoledne natáčení s Avrahamem Harshalomem v prostorách
ambasády.
Odpoledne druhé natáčení s Hugo Maromem.

V pondělí 23.11. dopoledne natáčení s Evou Heferovou v prostorách ambasády.
Odpo ledne druhé natáčení s Evou Heferovou. Odvoz pamětnice domů .

V úterý 24.11. cesta autem do Haify a natáčen í s Judith Shaked. Odpoledne návrat
do Tel Avivu .

Ve středu 25.11. demontáž natáčecího studia na ambasádě , baleni techniky, setkání
a rozloučen í se s velvyslancem .

Ve čtvrtek 26.11 . cesta z Tel Avivu na let iště a odlet v 19:00 hod, přílet cca v 22:00
hod na letiště Václava Havla.

- Jan Horník -
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