
Co víte o (Východním) Jeruzalémě a nejen o něm

1. Jaké je hlavní město Izraele?
A) Jeruzalém 
B) Betlém
C) Tel Aviv

2. Jeruzalémské Staré město se Zdí nářků a Chrámovou horou se nachází:
A) v Izraeli 
B) na okupovaných palestinských územích
C) v Jordánsku

3. Kolik bylo od r. 1967 zbouráno ve Východním Jeruzalémě palestinských domů?
A) 270
B) 52
C) 2 000

4. Kolik nelegálních židovských osad a osadníků je ve Východním Jeruzalémě?
A) 5 osad s 10 000 osadníky
B) 7 osad s 500 osadníky
C) 15 osad s 200 000 osadníky

5. Z kolika procent zasahuje segregační zeď na Západním břehu do palestinského území 
(včetně Jeruzaléma):
A) z 23 %
B) ze 7,5 %
C) z 85 %

6. Občan/občanka Izraele židovského původu může být v Izraeli oddán/oddána :
A) pouze s izraelským občanem/občankou 
B) pouze s izraelským občanem/občankou židovského původu
C) s kýmkoli

7. Kolik Palestinců je v izraelských věznicích bez obvinění a řádného soudu?
A) 15
B) 426 
C) žádný

8. Kdy uznala palestinská strana existenci Izraele?
A) v r. 1988 palestinský parlament v exilu uznal existenci Izraele a deklaroval odmítnutí všech forem 
terorismu 
B) v r. 1993 v rámci dopisů mezi OOP a izraelským vedením, text se stal preambulí dohody z Osla 
C) nikdy

9. Kdo nedávno pronesl výrok: „Jestli uvidím uměleckou práci, která poškozuje stát Izrael, 
zcenzuruji ji.“
A) izraelská ministryně kultury Miri Regevová
B) aktivista z ilegální židovské osady Ariel na Západním břehu Jordánu
C) ředitel umělecké školy v Jeruzalémě

10. Poslední film Amera Shomaliho The Wanted 18 popisuje skutečnou událost, kdy Izrael 
vyhlásil za „hrozbu národní bezpečnosti pro stát Izrael“:
A) osmnáctiletého Palestince podezřelého z terorismu 
B) skupinu 18 radikálů z hnutí Hamás
C) 18 krav ze Západního břehu Jordánu

Více informací: ism-czech.org | izraelská lidskoprávní organizace btselem.org | OSN ochaopt.org


