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V Ostravě, která díky těžkému průmyslu a hornictví bývala tavícím kotlem všech různých 

jazyků, národů i vyznání, stávalo mimo křesťanských chrámů i několik židovských synagog. Staveb 
někdy honosných, někdy obyčejných. Ostravské synagogy, temply, bývaly nejen místy 
bohoslužeb, ale také místy přemýšlení, zpěvu, učení, hledání, smutku i srdečné radosti. Festival 
TEMPL FEST OSTRAVA se pokusí stát se takovým místem.  
  

Druhý ro čník TEMPL FESTU prob ěhne v Ostrav ě  ve dnech 7. a 8. června 2013  
  

"Ve zp ěvu srdce Bohu lze uchovat, co d ějinné etapy lidstva cht ěly vyvrátit z ko řenů. 
Hluboká víra, sv ědectví dané sv ětu, je dnes spole čnou cestou žid ů i křesťanů" 

(biskup ostravsko - opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz)   
 
Co je TEMPL FEST ? 

 
Hudebními i tanečními vystoupeními, výstavami, filmovou 

projekcí i přednáškami chceme připomenout, že až do tragédie 
holocaustu byla společenská, kulturní i hospodářská historie Ostravy 
a celé naší země výrazně spoluutvářena i našimi židovskými 
spoluobčany. Festival chce připomenout i židovské kořeny 
křesťanské víry a významné společné duchovní dědictví židů a 
křesťanů. Tyto duchovní kořeny naší civilizace je zapotřebí neustále 
připomínat, o to více v současné době, kdy jsou opět na vzestupu 
různé ideologie nenávisti. 
 

Na co se m ůžeme letos t ěšit? 
 
Pátek 7. června 2013 
18:00 hod (kostel sv. Václava): 
„Ekumenická modlitba vd ěčnosti za vše dobré, co jsme p řijeli od lidu Izraele" 
Modlitbou bude provázet otec Mgr. Václav Vacek, farář letohradský, hosty budou PhDr. Milena Slaninová, 
předsedkyně Židovské obce v Ostravě, biskup ostravsko - opavské diecéze Mons. František Václav 
Lobkowicz  a Mgr. Jan Waclavek  biskup Slezské církve evangelické a. v.   
 
19:30 hod (Minikinokavárna):  
Projekce dokumentárního filmu ČT "Osud č. A2026" , spojená s besedou s 
protagonistou dokumentu, známou ostravskou osobností, hercem, panem 
Luďkem Eliášem , vězněm nacistických koncentračních táborů, a účastníkem 
pochodu smrti.        
  
Sobota 8. 6. 2013  
od 13:30 do nočních hodin (komplex COOLTOUR na Černé louce)  

 
Uvidíte a uslyšíte taneční show židovských tanců v podání skupiny 

RUT z Prostějova, svérázný klezmer skupiny KLEC  (Praha) a Hava Nagilla  
(Izrael) opět potěší tradičními židovskými písněmi v moderní úpravě. Na 
festivalu nesmí chybět známý hudebník a hebraista Tomáš Novotný 
společně s přední interpretkou jidiš písní Barborou Baranovou .  

 
Vyslechneme přednášku filozofa, kněze a přírodovědce Marka Orko Váchy  na téma „Stvo ření 

v židovské teologii“ , v níž se podělí o svůj osobní vztah k židům a židovství. Přednáška cestovatele a 
znalce Blízkého Východu Daniela Haslingera  na téma „Sou časná situace v arabském sv ětě ve vztahu 
k Izraeli“ . Evangelický teolog a publicista Dan Drápal  bude spolu s námi uvažovat „Pro č je důležité 
podporovat Izrael“ . Uslyšíme zdramatizované úryvky z deníku akademické malí řky paní Dominiky Weis-
Hoškové , přeživší vězeňkyně Osvětimi, v režii Lenky Sedlá čkové . Shlédneme multimediální projekt 
„Ostravské synagogy“  založený na autorských kresbách Hany Slaninové , mapující lokality, kde synagogy 
stávaly.   
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V letošním roce si připomínáme 2 významná výročí: 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu a 400. výročí vydání Bible Kralické. Část letošního TEMPL FESTU bude proto věnována 
vděčnosti za poselství Bible pro člov ěka. Recitál písničkáře Slávka Klecandra představí převážně písně 
inspirované Starým zákonem, překladatel a znalec Bible Alexandr Flek  nás zase pozve ke čtení svou 
přednáškou „Bible jako thriller“ . Nekonvenční výtvarný projekt „Jobova zv ěst“, založený na fotografiích 
Jana Šibíka , nabídne interaktivní konfrontaci biblického poselství s realitou dneška. 
 

Celým programem nás opět provedou hvězdy Národního divadla Moravskoslezského Ji ří Sedláček 
a Vladimír Polák .  

 
Záštitu nad festivalem převzala  Židovské obec v Ostrav ě, 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, 

BIBLE TV , Projekt Izrael . 
 
Spolupracující organizace: Židovská obec v Ostrav ě, Česká k řesťanská akademie   (místní 

skupina Opava), Česká spole čnost p řátel Izraele   (klub Ostrava), Geshem: impuls PAMATUJ !  na 
zmařené životy Terezínského rodinného tábora, Mezinárodní k řesťanské velvyslanectví Jeruzalém , 
Cooltour OSTRAVA - multižánrové centrum současného umění, Minikino kavárna Ostrava , Moderní 
dějiny  - vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky, Nadační fond Bible 21  a další. 

 
Sponzoři: GASCONTROL - Energie na cestě k Vám, Nadační fond ob ětem holocaustu,               

Olive Tour  - poznávací a tematické zájezdy do Izraele, HAPPY END CZ, a.s.  - pro Vás a životní prostředí - 
středisko Severní Morava, CK AVETOUR , INSET s.r.o.. 

 
 
 
  

        
      

     
  
 
 
 
 
 
 
 

Podrobný program: www.templfest.webnode.cz  
 
Za pořadatele ELAIA o.s. 

 
Tomáš Bartonec 
tel. +420 724 166 213  
templfest@seznam.cz 
www.templfest.webnode.cz 


