
Nadační fond  
obětem holocaustu
ve spolupráci s Federací židovských  
obcí v ČR a Židovskou obcí v Praze  
pořádá seminář

Židovský  
životní cyklus

Co a proč   
dělají Židé  
v důležitých  
momentech  
života 
pro pracovníky židovských a partner-
ských organizací.    



 25. února 2014 od 9.30 do 14.30 na Židovské obci v Praze,  Maiselova 18, Praha 1, 3. patro 

Program:
 9:30 Úvodní slovo rabína Karola Efraima Sidona

 9:35–10:30  Na počátku – co se děje v židovských rodinách před,  
při a po příchodu dětí na svět (Tereza Gafna Váňová) 

 10:45–11:30 Dospívání v židovské tradici (Kateřina Weberová)

 11:30–12:15  Svatba a partnerství v židovské tradici (Štěpán Menaše Kliment)

 12:15–13:00  Oběd

 13:00–14:30  Poslední věci člověka (Zuzana Peterová a David Peter)

Přihlaste se nejpozději do 17. 2. 2014, kapacita semináře je omezena. Vstupné 50 Kč.
Účastníci semináře mají možnost oběda 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

 Te r e z a G a f n a Vá ň ov á   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. 

 K a t e ř i n a  We b e r ov á  Vystudovala judaistiku, teologii, religionistiku a filozofii na Teologické fakultě UK. 13 let 
pracovala jako koordinátorka občanského sdružení Bejt Simcha - progresivní židovské komunity, kde měla na starosti 
kromě jiného přípravu programů této obce a výuku judaismu a hebrejštiny. Od roku 2001 působí jako redaktorka 
židovského měsíčníku Maskil. Od roku 2012 pracuje v Lauderových školách v Praze jako učitelka judaismu a hebrejštiny.

 Št ě p á n M e n a š e Kl i m e n t   Absolvoval Lauderovo gymnázium. Následně vystudoval FHS UK. Rok strávil na 
švédském institutu židovských studií Paideia, dva roky pak na ješivách v Izraeli. V roce 2010 získal rabínskou smichu 
od slavného dajana rav Zalman Nechemji Goldberga a současně i rabínskou smicha od rabínů rav Landese a rav 
Strikovskeho. V současnosti je odpovědný za košer certifikaci restaurace King Solomon.

 D av id  P e t e r   V letech 1998–2011 studoval v Izraeli na několika náboženských školách. V roce 2011, získal rabínskou 
smichu 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 roku 2011 působí v Praze jako rabín.

 P h D r.  Z u z a n a P e t e r ov á  Pracuje jako psychoterapeutka na Židovské obci v Praze. Zabývá se především 
traumaty přeživších šoa a jejich rodinami. Na Karlově universitě vystudovala fakultu žurnalistiky a sociálních věd, dále 
absolvovala pětiletý psychoterapetutický Institut systémové zkušenosti a řadu dalších odborných výcviků. Je také 
autorkou více jak deseti knížek s rozmanitými tématy - např. Rabín Feder, Jak jsme se zbláznili - můj otec Ota Pavel a já, 
Jak přežít v rodině atd.

Fotografie laskavě zapůjčila Pavlína Schultz.


