
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 

„Židé ve všední den“
Kdy:  23. září 2011 od 9:30 do 15:00

Kde:  Radnice, Židovská obec v Praze, 3. patro (Maiselova 18, Praha 1)

Program:

9:30 úvodní slovo
9:35 – 10:20 rabín David Peter: Tóra jako kniha i návod na život
10:30 – 11:15 Tereza Gafna Váňová: Systém micvot aneb všedně nevšední život Židů
11:30 – 12:30 Oběd
12:30 – 13:15 Kateřina Weberová: Různé chutě judaismu
13:25 – 15:00 Irena Kalhousová:  Zkušenosti Židů v Čechách na pozadí historie 

střední Evropy

Přihlaste se nejpozději do 15. 9. 2011, kapacita semináře je omezena. Vstupné 50 Kč. 

Účastníci semináře mají možnost obědu v jídelně Šalom Židovské obce v Praze,  
oběd je třeba objednat společně s přihláškou. Cena oběda je 60 Kč.

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

David Peter V letech 1998-2011 studoval v Izraeli na několika náboženských školách. V roce 2011, získal smichu (rabínský titul) na 
ješivě Merkaz Ha-rav. Ve stejném roce získal smichu na škole Amiel - Straus, která připravuje rabíny na působení v obcích mimo stát 
Izrael. Od 1. 9. 2011 působí v Praze jako rabín.

Tereza Gafna Váňová  Vystudovala hebreistiku 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. 

Kateřina Weberová Vystudovala judaistiku, teologii, religionistiku a filozofii na Teologické fakultě UK. Od roku 2000 pracuje 
jako koordinátorka občanského sdružení Bejt Simcha - progresivní židovské komunity, kde má na starosti kromě jiného přípravu 
programů této obce a výuku judaismu a hebrejštiny. Od roku 2001 zároveň působí jako redaktorka židovského měsíčníku Maskil. 

Irena Kalhousová 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. Je 
spoluzakladatelkou European Leadership & Academic Institute. Vystudovala politologii na Hebrejské univerzitě 
v Jeruzalémě a Evropská studia na univerzitě v Cambridge ve Velké Británii.


