
Purim a Pesach 
na naší obci
praktický seminář pro pracovníky židovských a partnerských organizací

12. února 2015 od 8.30 do 14h 
– tentokrát výjimečně v DSP Hagibor, Vinohradská 1201/159,  
Praha 10, přízemí, koncertní sál

Program:
8:30 _______________ Registrace

9:00 _______________ Úvodní slovo 

9:05–9:30 _______  Purim a Pesach – co je dobré vědět, než začneme 
plánovat program na tyto svátky v naší obci 

9:30–10:15 ______  Plánování svátečních programů na naší obci – 
výzvy, potřeby a příležitosti  
(workshop o strategickém plánování,  
obtížích, stávajících projektech) 

10:45–11:45 _____  Jak připravit zajímavý obecní program na Purim  
(praktický workshop)

11:45–12:45 _____ Oběd

12:45–14:00 ____  Jak připravit zajímavý obecní program na Pesach  
(praktický workshop)



Všechny přednášky a dílny povedou společně  
Tereza Váňová a Eva Wichsová.

 

Přihlaste se nejpozději do 5. 2. 2014,  
kapacita semináře je omezena. Vstupné 50 Kč.

Účastníci semináře mají možnost oběda v jídelně DSP Hagibor, oběd  
je třeba objednat společně s přihláškou. Cena oběda je 70 Kč.

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

Tereza Gafna 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. Je jednou z členek organizačního týmu, který připravuje 
Limmud ČR-SR. V Nadačním fondu obětem holocaustu působí jako 
odborná pracovnice. 

Eva Wichsová

Vystudovala VOŠ publicistiky se zaměřením na public relations 
a marketingovou komunikaci. Je absolventkou Paideia Institute of 
Jewish Studies ve švédském Stockholmu. Mnoho let se aktivně podílí 
na aktivitách České unie židovské mládeže a 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 současné době pracuje pro Federaci židovských obcí na projektech 
pro děti a mládež. 


