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3. ročník festivalu TEMPL FEST OSTRAVA 
proběhne v Ostravě ve dnech 27. až 31. května 2014 

MMoottttoo::  
"Ve zpěvu srdce Bohu lze uchovat, co dějinné etapy lidstva chtěly vyvrátit z kořenů. Hluboká víra, 

svědectví dané světu, je dnes společnou cestou židů i křesťanů" 
(biskup ostravsko - opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz)   

 

Co je TEMPLFEST ? 
TEMPL FEST OSTRAVA je festivalem židovsko – křesťanského dialogu. Prezentací různých uměleckých žánrů, 

hudebními i tanečními vystoupeními v podání kvalitních interpretů, 
prolínající se s přednáškami inspirativních osobností chceme připomenout 
několik důležitých skutečností. Do tragédie holocaustu byla společenská, 
kulturní i hospodářská historie Ostravy a celé naší země výrazně 
spoluvytvářena i našimi židovskými spoluobčany. Festival chce 
připomenout i židovské kořeny křesťanské víry a významné společné 
duchovní dědictví židů a křesťanů. Pořadatelé jsou přesvědčeni, že tyto 
duchovní kořeny naší civilizace je zapotřebí neustále připomínat, o to více 
v současné době, kdy jsou opět na vzestupu různé ideologie nenávisti. 

 

Co je za námi. 
V posledních dvou ročnících vystoupilo na Templfestu už více než 100 
účinkujících, a festival navštívilo několik stovek návštěvníků, díky jejichž 
nadšení a zájmu se podařilo vytvořit skvělou atmosféru. To vše by 
nebylo možné bez štědrosti sponzorů a ochoty dobrovolných 
spolupracovníků, k nimž samozřejmě počítáme i skvělé umělce, kteří se 
podílejí na programu. Většina z nich na festivalu vystupuje s minimálními 
nároky na honorář. Jsme velice vděčni za to, že naši spolupracovníci 
jsou k práci na festivalu motivováni smyslem nosné myšlenky. 
Děkujeme!  
 

Co je před námi.  
Úterý 27. – pátek 30. Května: na různých místech centra Ostravy proběhnou večerní programy, na nichž vystoupí 
takové osobnosti a soubory jako pan Václav Vacek - farář letohradský, známý hebraista a hudebník Tomáš 
Novotný a jeho NOACH, ředitel Židovského muzea v Praze pan Leo Pavlát, rabínka Tanya Segal z Krakova se 
skupinou MOJŠE BAND z Košic, nebo výtvarník Václav Lamr s tematickou výstavou „Poselství hvězdy Davidovy“. 
Minikinokavárna nabídne nevšední dokument Poslední let Petra Ginze o osudech talentovaného chlapce na 
pozadí hrůz holokaustu. 
Sobota 31. Května – proběhne hlavní program v multižánrovém centru Cooltour. Festival poctí svým vystoupením 
obnovený vokální soubor ADASH pod vedením Tomáše Novotného. Tento koncert je prvním koncertem tohoto 
seskupení po 5 - ti letech. Dále vystoupí vynikající klezmerová kapela LÉTAJÍCÍ RABÍN z Prostějova, a pražská punk 

– klezmerová skupina KOZA NA ÚTESU. Z Ciezsyna zavítá 
taneční skupina KLEZMER. 

Jedním z hlavních přednášejících bude také letos 
filozof, kněz a přírodovědec Marek Orko Vácha, pozvání dále 
přijal známý religionista Pavel Hošek, odborník na 
mezináboženský dialog. Nemůže chybět ani cestovatel a 
znalec Blízkého Východu Daniel Haslinger. Svým vyprávěním 
opět nadchne pan Luděk Eliáš, herec, režisér, bývalý vězeň 
nacistických koncentračních táborů, a účastník pochodu 
smrti.  Celým sobotním programem nás opět provedou 
hvězdy Národního divadla Moravskoslezského Jiří Sedláček a 
Vladimír Polák.  
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Záštitu nad festivalem převzala Židovská obec 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, BIBLE TV, Projekt Izrael. 
 
Spolupracující organizace: Židovská obec v Ostravě, Česká křesťanská 
akademie  (místní skupina Opava), Česká společnost přátel Izraele, Impuls 
PAMATUJ !  na zmařené životy Terezínského rodinného tábora, Mezinárodní 
křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Židovské muzeum v Praze, Cooltour 
OSTRAVA - multižánrové centrum současného umění, Minikino kavárna 
Ostrava, Moderní dějiny - vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky, 
KNIHCENTRUM Ostrava – Dům knihy, MA’MA Club Gallery, Jan Petro – 
Hudební svět a další.  
 
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.  
 

Za pořadatele ELAIA o.s. 
 

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