
 

 

 

 

 

 

 
 

22. mezinárodní setkání židovských žen ICJW  
„22 nd ICJW Convention 2014“ 

4. – 7. 2014 v Praze 
předběžný program 

 
 
4. 5. 2014 
11:00 registrace účastníků v hotelu InterContinental 
17:00 zahajovací recepce v Brožíkové síni Starom ěstské radnice 
17:30 úvodní program – oficiální uvítání: 

   zdravice primátora Hl. města Prahy 
   zdravice Prezidenta Republiky 
   Projevy a pozdravy: 

prezidentka ICJW 
   vrchní zemský rabín ČR 
   velvyslanci států Izrael, USA, Austrálie 
   představitelka CCJW 

představení delegací 
19:00 večeře v hotelu  
20:00 úvodní projev k tématu konvence – Dana Bérová 
20:30 koncert klasické hudby 
 
 
5. 5. 2014 
08:30 ICJW Business Session #1 – pouze pro členky ICJW 
10:45 přestávka na kávu 
11:00  přednášky na téma “Kam se pod ěla Mišpacha?”  

přednášet a diskutovat budou Prof. Ivo Možný, Petr Brod 
12:30 oběd  

při obědě bude mluvit zástupce nadace Ronalda Laudera Rabbi Spinner 
14:00 prezentace Lauderovych škol z Prahy, Budapešti a Sofie 
15:45 přestávka na kávu 
16:00 zpívání a povídání s pěveckým sborem Mišpacha, uvede Helena Klímová 
17:45 cocktail před večeří 
18:30 večeře v hotelu 
19:30 promítání filmu „Nickyho rodina“, diskuse s autorem Matejem Mináčem 
 



 

 

 
 
 
 
6. 5. 2014 
09:00 panelová diskuse na téma: Ženy, děvčata a dnešní evropský sv ět  
 panel povede Irenka Kalhousová 
 diskutovat budou:  Karmela Belinki (Finsko) 

Anna Makowka (Polsko) 
    Cornelia Levi (Německo)  
10:30 přestávka na kávu 
10:50 diskusní skupiny  

- měnící se role ženy, internet v životě dnešních žen – Gafna Váňová 
- obchod s lidmi, hrůza dnešní doby – Ruth Dearnley (GB) 
- židovská svatba, rovnost žen a mužů – Dr.Haberman (Isr.) 
- mezilidské, mezináboženské a mezikulturní vztahy – Di Hirsh (SA) 
- práce v pobočkách ICJW po celém světě – Vivien Brass (Australia) 

12:30 oběd 
13:30 1) návštěva památníku holocaustu Terezín 

2) návštěva třígeneračního centra Hagibor 
 3) organizovaný exkluzivní shopping v galerii Moser Na Příkopě 
17:30  návrat do hotelu 
18:00 cocktail 
18:45 večeře 

Oslava Dne nezávislosti Izraele (YomHaAtzma’ut)  – uvede Leah Aharonov 
 Slavnostní zakončení on-line kurzu Irene Zucker (“Bible jako vodítko pro ženy 

včera, dnes a zítra ") – Dr. Bonna Devora Haberman 
20:45 klezmer hudba 
 
7. 5. 2014 
09:00 ICJW Business Session #2 – pouze pro členky ICJW 
11:00 přestávka na kávu 
11:20 přednášky na téma odpovědnosti za své blízké a naše okolí 

„Am I My Sibling’s Keeper“ Miriam Berger (Isr.), Felicia Anchor (USA) 
12:45 oběd 
13:40 představení Židovského města prostřednictvím filmu Marka Podwala 
14:10 osobní pozvání k prohlídce Židovského města ředitelem Židovského muzea 
14:30 procházka Židovským městem 
17:00 koncert ve Španělské synagoze 
19:15 cocktail reception 
20:15  závěrečná večeře – předání prezidentského žezla  
 poděkování současné prezidentce Sharon Gustafson 
 uvedení nové prezidentky Robyn Lenn 
22:30 hudební zábava 


