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Vítězové IV. ročníku mezinárodního projektu CEMACH se 

podívají do Izraele 

V rámci soutěže vznikla i chytrá aplikace pro okamžité srovnávání cen 

v obchodech přes mobil 

Sedm vítězů mezinárodní vzdělávací soutěže CEMACH z České 

republiky, Slovenska, Polska a Maďarska se o letošních prázdninách podívá do 

Izraele. Svou výhru si převzali vítězové, studenti středních škol, vysokých škol 

a univerzit 3. věku dnes na pražském Žofíně, z rukou velvyslance státu Izrael, 

Garyho Korena. Letos poprvé byl oceněn i vítěz technické disciplíny 

realizované ve spolupráci se společností Ness Czech, který navrhl chytrou 

aplikaci pro mobilní telefony, která v reálném čase ověřuje podle čarových 

kódů zboží v obchodech, jaké jsou jeho ceny u konkurence. 

Čtvrtý ročník mezinárodní soutěže CEMACH, ve kterém studenti středních škol, 

univerzit 3. věku a vysokých škol soutěží v poznávání státu Izrael formou zpracování 

kreativních projektů, které s ním souvisí, dnes vyvrcholil slavnostním předáním cen vítězům. 

Andrej Čírtek, producent soutěže CEMACH, uvádí: „V průběhu školního roku 2014/2015 bylo 

v rámci projektu uspořádáno přes 80 přednášek o Izraeli pro studenty v ČR, SR, Polsku a 

Maďarsku, z nichž se 1330 přihlásilo do soutěže. Sedm vítězů obdrželo cenu, kterou je 

poznávací zájezd do Izraele.“  

CEMACH je organizován ve spolupráci s  velvyslanectvími Státu Izrael v zemích V4, 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Visegrádským fondem. Účastníci 



zájezdu navštíví Jeruzalém, Tel Aviv, Haifu, kibuc Kfar Masaryk, absolvují prohlídku muzea a 

památníku Holocaustu Jad vašem a zaplavou si v Mrtvém moři.  

Autoři nejlepších děl v literární, digitální a výtvarné disciplíně se podívají do státu 

Izrael, další výherci obdrží tablety iPad, mp3 přehrávače iPod nebo elektronickou čtečku 

Kindle. Projekt se odehrával v řadě měst a obcí v České republice, Slovensku, Polsku a 

Maďarsku, kde pro místní studenty středních škol přednášeli převážně velvyslanci státu 

Izrael ze zemí V4, případně lektoři a odborní porotci soutěže. V letošním ročníku se do 

přednášek zapojil také bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli Tomáš Pojar, 

viceprezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory, který dnes uvedl: „Každý, kdo jede 

do Izraele, si doveze zpět pozitivní inspiraci pro svůj další život. Přeji vítězům CEMACH, aby 

tuto inspiraci získali i oni.“  

Studenti středních škol soutěžili v letošním roce formou zpracování kreativního 

projektu o moderním Izraeli v literární, výtvarné a internetové disciplíně. Projekty vyhodnotila 

odborná porota za předsednictví expertky na Blízký východ Sabiny Vieiry. Letos poprvé se 

soutěžilo i v technické disciplíně realizované ve spolupráci se společností Ness Czech, jejíž 

vítěz, student České zemědělské univerzity v Praze Pavel Ivon, navrhl aplikaci pro chytré 

mobilní telefony, která scanuje v obchodech čarové kódy zboží a okamžitě ověřuje, za jakou 

cenu se dá toto zboží získat u konkurence. Martin Kult, viceprezident firmy Ness Czech, 

k tomu uvádí: „Autor dílo, které má velmi univerzální a mezinárodní použití v zásadě pro 

každého, kdo nakupuje. Dokazuje to, že i u nás je potenciál chytrých start-upových nápadů, 

kterými je Izrael tolik proslulý.“ 

Soutěž CEMACH je vyhlašována pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy a s podporou Ministerstva kultury. Soutěž vyhlašuje Česko-izraelská smíšená 

obchodní komora ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR a Visegrádským 

fondem. 

 


