
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 IZRAEL



Kdy: 12. února 2013 od 9.30 do 14.30 Kde:  Radnice, Židovská obec v Praze,  
3. patro (Maiselova 18, Praha 1)

Program:

9:30 Úvodní slovo rabína Karola Efraima Sidona
9:35 – 10:20 Moderní stát Izrael v židovské náboženské tradici – Aleš Weiss
10:30 – 12:00 Současná politická situace na Blízkém východě a její příčiny  

– Irena Kalhousová
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:30 Falafel –  náboženské, etnické, politické a kulturní sektory 

v ramci společnosti mezi Jordánem a mořem – Daniel Ziss

Přihlaste se nejpozději 7. 2. 2013, kapa cita 
semináře je omezena. Vstupné 50 Kč. 

Účastníci semináře mají možnost za koupit 
si oběd v jídelně Šalom Židovské obce 
v Praze. Oběd je třeba objednat společně 
s přihláškou. Cena oběda je 65 Kč.

Kontakt: Marta Malá 
email: mala@fondholocaust.cz  
tel.: 224 261 615, 777 331 937

Autorkou fotografií je Pavlína Šulcová

Irena Kalhousová 
V současnosti působí na stáži na IDC Herzeliya 
v Izraeli. Pracuje jako hlavní analytička Prague 
Security Studies Institute. Specializuje se na 
současný Blízký východ, arabsko-izraelský 
konflikt a transatlantické vztahy. Přednáší na 
kurzech o Blízkém východě a EU na Anglo-
American University. V minulosti pracovala 
v nadacích ADRA, Heinrich Böll Stiftung 
a také v Asociaci pro mezinárodní otázky. 
Jako analytička je pravidelně zvána do českých 
médií a publikuje v českém tisku. Vystudovala 
politologii na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě 
a Evropská studia na univerzitě v Cambridge ve 
Velké Británii.

Aleš Weiss
Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity 
Karlovy obor religionistika, kde je v současnosti 
doktorandem. V letech 2005-2010 studoval na 
Institutu židovských studií Pardes v Jeruzalémě, 
který kombinuje tradiční židovské vzdělání 
s akademickou otevřeností. Od r. 2010 pracuje 
v Kulturním a vzdělávacím centru Židovského 
muzea v Praze, kde je koordinátorem večerních 
vzdělávacích programů. Jako pedagog 
spolupracuje s Lauderovými školami a Pražským 
centrem židovských studií při Filosofické fakultě 
Univerzity Karlovy.

Daniel Ziss
Architekt a učitel. Dlouhodobě se zabývá 
židovskou a izraelskou architekturou a na 
toto téma také přednáší. Mnoho let působí 
v židovském vzdělávání a věnuje se zejména 
výuce hebrejštiny. Je součástí rozsáhlého 
několikaletého projektu vytváření hebrejskou-
českého slovníku.


