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TEMPLFEST OSTRAVA 14. – 19. 4. 2015 

IV. ročník festivalu židovsko - křesťanského dialogu 

„Templfest chce připomínat významnou židovskou stopu v historii Ostravy a ukazovat bohatství 

židovské kultury. Festival má také další rovinu, připomíná společné duchovní hodnoty židů i 

křesťanů, chce budovat dobré vztahy k židům i jejich nové domovině - státu Izrael, který vznikl před 

více než 60 lety ve Svaté zemi, která je tak drahá i křesťanům.“  

Letošní, už čtvrtý ročník Templfestu nabídne opět nadílku židovské i křesťanské kultury, řadu hudebních 

vystoupení, přednášek i filmových představení.  

Hudební program bude letos složen z toho nejlepšího, co dokáže Ostrava nabídnout. Přivítáme mužský 

pěvecký soubor NOACH v čele s Tomášem Novotným. Do světa sefardským židů, ladina a flamenca nás 

zavede Hana Iridiany, po letech uslyšíme klezmerovou kapelu Mamalör z Vítkovic. Židovskými tanci z celé 

Evropy nás provede prostějovská taneční skupina Rut s pásmem "Jouda a Mordche se vydávají na cestu". 

Pestrý program, jehož hlavní sobotní část proběhne jako již tradičně v centru současného umění Cooltour 

na ostravské Černé louce, doplní svými přednáškami řada osobností, k nimž patří rabín Karol Sidon, 

profesor Jan Sokol nebo religionista Pavel Hošek. Zazní zde poselství herce a režiséra Luďka Eliáše, 

bývalého vězně nacistických koncentračních táborů. Součástí programu bude také např. ochutnávka 

židovské gastronomie, ale také ukázky sebeobranného izraelského umění KRAV MAGA a mnoho dalšího. 

Výjimečnou událostí je také projekce filmu „Když se rozednívá“, který promítáme s laskavým svolením 

jeho režiséra Gorana Paskaljeviče a diváci v České republice jej mohou vidět pouze v rámci 

Templfestu. Vrcholem festivalu bude vstoupení ostravské legendy, písničkáře, textaře, překladatele a 

všestranného hudebníka Jaromíra Nohavicy s hostem Robertem Kusmierskim.  

Templfest v sobě již neodmyslitelně zahrnuje také duchovní rozměr. Proto v rámci festivalu proběhne 

v obřadní síni Židovského hřbitova tryzna u příležitosti izraelského státního svátku "Jom ha-šo'a“ (Den 

památky šoa a hrdinství) a také „Mše svatá s modlitbou za Svatou Zemi“ v kostele sv. Václava, celebrovaná 

biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem.  

Podrobný program, místa a časy konání naleznete na našem webu www.templfest.webnode.cz 

Pořadatel: ELAIA, z.s.  Sponzoři: GASCONTROL - Energie na cestě k Vám, Nadační fond obětem holocaustu, 

Olivetour - poznávací a tematické zájezdy do Izraele, INSET s.r.o., HAPPY END CZ, a.s. - pro Vás a životní 

prostředí - středisko Severní Morava, CK AVETOUR, Rotary club Ostrava International, manželé Hrubí. 

Záštitu nad festivalem převzala PhDr. Milena Slaninová předsedkyně Židovské obce v Ostravě, Mons. 

František Václav Lobkowicz - biskup ostravsko – opavské diecéze a Mgr. Jan Wacławek - biskup Slezské 

církve evangelické a.v.  

Mediální partneři: TV NOE - televize dobrých zpráv, KONZERVATIVNÍ LISTY - čtení v protisměru, Projekt 

Izrael. 

Spolupracující organizace: Židovská obec v Ostravě, Česká křesťanská akademie Opava, Impuls PAMATUJ ! 

na zmařené životy Terezínského rodinného tábora, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, 

Cooltour OSTRAVA - multižánrové centrum současného umění, Minikino kavárna Ostrava, Moderní dějiny - 

vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky, KNIHCENTRUM Ostrava – Dům knihy a další.  


