Nadační fond obětem holocaustu
ve spolupráci s

Federací židovských obcí v ČR
a Židovskou obcí v Praze

pořádá seminář pro pracovníky židovských a partnerských organizací
Tento seminář se koná s laskavou finanční podporou Nadace Židovské
obce v Praze.

Program:
9:30

 vodní slovo rabína
Ú
Karola Efraima Sidona

9:35–10:35

Judaismus a mezní
etické otázky
Karol Efraim Sidon

10:45–11:45 
Judaismus a nová média
Tereza Váňová

Oběd

12:50–13:50 
Judaismus a genderové
otázky Eva Wichsová

14:00–15:00

Současná izraelská
společnost a problémy,
se kterými se potýká
Jan Fingerland

Přihlaste se nejpozději do 16. 6. 2014,
kapacita semináře je omezena.
Vstupné 50 Kč.
Během semináře je možné využít stravování v jídelně
Šalom Židovské obce v Praze.
V případě zájmu si prosím oběd objednejte
společně s přihláškou na seminář.
Cena oběda je 65 Kč.
Kontakt: M
 arta Malá,
email: mala@fondholocaust.cz,
tel.: 224 261 615, 777 331 937

Karol Efraim Sidon

Vrchní pražský a zemský rabín,
dramatik, spisovatel, bývalý chartista a disident. Vystudoval dramaturgii a
scenáristiku na FAMU, poté pracoval v Československém rozhlase a ve studiu
Jiřího Trnky. Byl také redaktorem Literárních novin, Literárních listů a Listů.
Po podpisu Charty 77 byl propuštěn a následně byl zaměstnán jako topič. V
roce 1983 byl nucen emigrovat do Německa, kde na Heidelbergské univerzitě
vystudoval judaistiku. Svá studia dokončil v Izraeli a roku 1992 se stal
pražským a zemským rabínem.

Tereza Váňová Vystudovala hebraistiku na Filozofické fakultě

UK a na univerzitě v Oxfordu ve Velké Británii. Po té pokračovala ve studiích
judaismu na Konzervativní ješivě v Jeruzalémě. Od roku 2006 pracuje v
Lauderových školách při ŽOP jako učitelka judaismu, hebrejštiny a angličtiny.
V současné době je na mateřské dovolené a pracuje na částečný úvazek v
Nadačním fondu obětem holocaustu jako odborná pracovnice.

Eva Wichsová Vystudovala VOŠ publicistiky se zaměřením

na public relations a marketingovou komunikaci. Je absoloventkou Paideia
Institute of Jewish Studies ve švédském Stockholmu. Mnoho let se aktivně
podílí na aktivitách České unie židovské mládeže, kde působila na pozicích
místopředsedkyně a předsedkyně. Intenzivně se věnuje neformálnímu
židovskému vzdělávání – je hlavní vedoucí českého židovského letního tábora
Machanejnu a koordinátorkou vedoucích na mezinárodním židovském letním
táboře v maďarském Szarvasi. V budoucnu se chce nadále věnovat novým
vzdělávacím, zejména mezigeneračním a multikulturním projektům pražské
židovské obce.

Jan Fingerland Narodil se v Karlových Varech, ale skoro

celý život žije v Praze. Studoval politologii, filozofii a religionistiku v Praze,
Yorku, Stockholmu a Jeruzalémě. Dříve pracoval jako redaktor zahraničního
zpravodajství České televize a jako přispěvatel na volné noze pro české deníky
a týdeníky, zejména MF Dnes, Lidové noviny, Respekt a Reflex. Dnes působí
jako zahraničně-politický komentátor Českého rozhlasu, kde připravuje
komentáře pro pořad Názory a argumenty, převážně o Blízkém východě, ale
i Asii, Africe a dalších regionech a tématech. Publikuje články o politice, ale
i kultuře, historii a náboženství.

Fotografie na plakát laskavě věnovala fotografka Pavlína Schultz.

