
                

TEMPLFEST 2014 - program 

Úterý 27. 5. 2014 v 17:00 hod 
Místo konání: KNIHCENTRUM – Dům knihy, Smetanovo náměstí 8 

Václav Vacek - farář letohradský a jeho přednáška: „Čím jsme ohroženi? “  
Je hřích Adama a Evy nepovedenou pohádkou, zdrojem vtipů nebo kolektivní vinou? Přednáška s debatou, 
při které neusnete. 

Středa 28. 5. 2014 v 17:00 hod 
Místo konání: MA´MA Club Gallery, Poděbradova 2738/16 

Tomáš Novotný a NOACH  

Koncert hebrejských písní v podání mužského vokálního souboru pod vedením Tomáše Novotného  

Středa 28. 5. 2014 v 17:00 hod 
Místo konání:  Minikino kavárna, Kostelní 3 

Poslední let Petra Ginze  
Ve 14 letech měl za sebou pět románů a deník o nacistické okupaci Prahy. Do 16 let jeho sbírka čítala více 
než 170 kreseb a maleb, celou řadu povídek. V terezínském ghettu redigoval ilegální časopis a zemřel v 
plynové komoře v Osvětimi. Filmový dokument s příběhem Petra Ginze je oslavou jeho života a tragédií 
zároveň.  Film je vhodný pro děti. 

Čtvrtek 29. 5. 2014 v 17:00 hod 
Místo konání: KNIHCENTRUM – Dům knihy, Smetanovo náměstí 8 

Leo Pavlát a jeho přednáška „Židovský stát na pranýři“ 
Přednáška ředitele Židovského muzea v Praze o tom, nakolik je oprávněná levicová kritika státu Izrael.  

Pátek 30. 5. 2014 v 17:00 hod 
Místo konání: Multižánrové centrum současného umění Cooltour, Výstaviště Černá louka, pavilon C1   

Rabbi Tanya Segal a MOJŠE BAND – „Hudební vítání šabatu“  
Nevšední hudební projekt košické kapely Mojše band a krakovské rabínky Tanyi Segal, za účasti zástupců 
křesťanské ekumény. 

Václav Lamr – Poselství Davidovy hvězdy – zahájení výstavy obrazů  

Sobota 31. 5. 2014 od 13:30 – 22:00 hod  
Místo konání: Multižánrové centrum současného umění Cooltour, Výstaviště Černá louka, pavilon C1   
Nová scéna 

13:30 Daniel Haslinger - Izrael a jeho sousedé – aktuální blízkovýchodní krize a židovský stát  

14:30  KOZA NA ÚTESU – punk klezmerová kapela k tanci a poslechu z Prahy  

15:30 KLEZMER – show tanečního souboru z polského Ciezsyna 

16:45 ADASH – koncert znovuobnoveného legendárního pěveckého sboru pod vedením Tomáše 

Novotného (jediný koncert v ČR před izraelským turné!) 

17:30 Marek Orko Vácha – Tančící skály – pokračování loňské úspěšné přednášky o židovské 

teologii stvoření  
Galerie 

18:30 Pavel Hošek – Na cestě k dialogu – přichází doba, kdy si Židé a křesťané mohou konečně 

navzájem naslouchat a porozumět? 
Nová scéna 

19:30 Luděk Eliáš – Nezapomínejme! Poselství přeživšího. 

20:00 LÉTAJÍCÍ RABÍN - slavnostní koncert skvělé prostějovské klezmerové kapely. V rámci koncertu 

zazní pozdravy zástupce Židovské obce v Ostravě, zástupců křesťanské ekumeny a dalších 
hostů.  

 
Vstupné dobrovolné         Změna programu vyhrazena 


