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TEMPLFEST
Templfest tvoří chrám pro vzájemné sdílení,
jak potvrdil letošní ročník
17.4.2016 Anna Neuwirthová Atd. Report, převzato z internetového deníku www.ostravan.cz
Jsme malý festival s velkými cíli, tvrdí pořadatel ostravského Templfestu Tomáš Bartonec. A má
pravdu. Idea poznávání společných židovskokřesťanských kořenů formou setkávání se společnými
prvky kultur, zajímavými hosty, přednáškami nebo zážitky je opravdu velká. A Templfestu se ji v
Ostravě daří naplňovat  už pátým rokem.

Průvodci Templfestem Vladimír Polák a Jiří Sedláček.
Foto: Templfest
Festival vznikl spontánně po první návštěvě Tomáše Bartonce v Izraeli. To bylo v roce 2009. Silné
zážitky z cest a uvědomění si hluboké provázanosti našich kultur i historie vedly k tomu, že už v
roce 2012 zorganizoval v Ostravě úspěšné první festivalové setkání. Sám za pomoci přátel. Tenkrát
to byly jen dva dny, které se do letošního roku neuvěřitelně rozrostly. Dnes už je to pět dní, během
nichž můžete vidět, slyšet a zažít to, k čemu se běžně nedostanete. Nutno dodat, že stále zdarma.
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Festival je totiž podpořen zdroji těch, které tato tematika skutečně zajímá, nikoliv granty. V téhle
svépomoci je ale obrovský kus srdce.
Templfest s podtitulem Společné kořeny započal v úterý v katedrále Božského Spasitele, kde bylo
možné zhlédnout výstavu fotografií Papež František ve Svaté zemi, kterou doprovodilo vystoupení
pěveckého sboru Pátečníci z gymnázia v OstravěZábřehu. Velmi přátelské bylo také setkání s
hostem – diplomatem Eranem Shmuelem Yuvanem, zástupcem velvyslance za Izrael, jak upozornil
organizátor. Na tento program navázalo vystoupení vokálního souboru Noach v čele s Tomášem
Novotným v klubu Heligonka, patřícím už k tradičním ostravským interpretům hebrejských písní.
Středa proběhla jako setkání se vzácným hostem Jaroslav Šebkem, který hovořil o vztahu papeže
Pia XII. a holokaustu. Navečer pak bylo možné zhlédnout dva tematické filmy v Minikině. Historii
ostravských židů odkrývala čtvrteční komentovaná prohlídka centra Ostravy se zastaveními na
některých důležitých místech. Páteční program se nesl v náboženském duchu v ekumenických
modlitbách v kostele sv. Václava.
Pestrý program týdne pomalu stékal k sobotě, kterou festival nejenže vyvrcholil, ale byl i ozdobou.
Tento festivalový „gala den“ začínal už ve 14 hodin a nabídl kvalitní a dobře namíchaný poměr
hudby, kultury a informací. Ale vezměme to po pořádku.

Cimbálová muzika Capella. (Foto: Vladislav Faigl)
Jako první otevřela odpolední program v Cooltouru, pro Templfest už domovské scéně, cimbálová
muzika Capella ze Slovácka. Capella je zajímavá tím, že vedle tradičních lidových písní mají ve
svém repertoáru také písně duchovní a židovské. Ačkoliv se zdá, že se jedná o nesourodé hudební
oblasti, tihle hudebníci si vědí rady – neopouštějí totiž tradiční nástrojové obsazení cimbálové
muziky, díky čemuž vznikají zajímavé písňové aranže s typickým zvukem a netradiční interpretací.
Po hudebním aperitivu následovala ochutnávka – doslova. Hugo Hromas zval na gastroshow s
ochutnávkou židovských specialit, zážitek, který bylo třeba si předem zarezervovat a který byl
zajímavým zpestřením mezi hudbou, obrazem a slovy.
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Z ochutnávky židovských specialit. (Foto: Vladislav Faigl)
Jaká je budoucnost židovskokřesťanských vztahů ve vztahu ke kořenům náboženství a kultury,
kterou spojuje postava Ježíše, o tom hovořil P. Alvaro Grammatica, biskupský vikář pro
evangelizaci Plzeňské diecéze, původem z Itálie. Jeho slova srozumitelně všem formulovala
původní náboženská východiska ústící do světa, v němž dnes žijeme.

Erik Rothenstein Band. (Foto: Vladislav Faigl)
Po přednášejícím následovalo další hudební vystoupení – tentokrát to byl Erik Rothenstein Band ze
Slovenska se svým projektem Blázni z Chelmu, k němuž vydali také CD a který by se dal nejlépe
charakterizovat slovy jazzklezmer. Zkušení a všestranní muzikanti seskupení kolem jazzového
saxofonisty, skladatele a aranžéra Erika Rothensteina předvedli v deseti skladbách čirou
muzikantskou radost. Bylo možné slyšet nejen čistě instrumentální autorské kompozice kombinující
balkánskou a východní melodiku, hudbu aškenázských židů a jazz, ale také písně se zpěvem.
Zpěvačka Mirka Záhumenská svým swingováním vtáhla publikum do prostředí kaváren a
hudebních klubů 30. let písní Bei Mir Bist Du Shein nebo připomněla tradiční Bublitschki.
V dalším přednáškovém bloku Daniel Haslinger, pravidelný host festivalu, přehledně informoval o
současném stavu a vývoji izraelskopalestinského konfliktu. Zdá se, že Daniel Haslinger je stále na
cestách; do Izraele a na Blízký východ zajíždí minimálně desetkrát ročně a na svých cestách aktivně
sbírá zprávy a informace z aktuálního dění a vkládá je do mozaiky poznatků už třicet let. Tyto
cenné životní zkušenosti spojené s různými zážitky byly zdrojem velice zajímavých vědomostí a
postřehů z terénu. Možná také proto impulz ke vzniku festivalu, který by mapoval společné kulturní
kořeny, vyšel před několika lety právě od něj.
Emočně silnou vsuvkou bylo vystoupení nevidomé Ivany Terekové, která sál objala jen svým
hlasem, bez doprovodu, zpěvem tří písní, které připomněly tragédii holocaustu, neboť zaznívaly na
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rtech vězněných. Byly to Shema Yisrael, česká hymna Kde domov můj s někdejším slovenským
pokračováním Nad Tatrou sa blýská a Hatikva, pozdější izraelská hymna.

Z vystoupení Davida Smadara. (Foto: Vladislav Faigl)
Před očekávaným večerním hudebním hostem byl další písňový vstup – do Ostravy se vrátil David
Smadar, zakladatel skupiny Hava Nagilla Band z Izraele, která již dříve na Templfestu vystupovala.
Tentokrát byl sám, proto si vypůjčil naše muzikanty Petera Heidera (flétna, kytara, zpěv) a Tomáše
Hegnera (kytara, housle, zpěv), aby jim pomohli předat „pozdrav od Galilejského jezera“, jak jsme
slyšeli. Smadar i přes svou hlasovou indispozici s hudebníky během krátké chvíle rozpohyboval
snad všechny posluchače v sále při zpěvu tradičních písní Ose Shalom, Od Avinu Chaj nebo Sisu Et
Yerushalayim. Během známé Hava Nagila se dokonce i tančilo.
Po krátkém pozdravu z ostravské židovské obce z úst její předsedkyně Mileny Slaninové přišla na
scénu hlavní hudební hvězda, která letošní ročník uzavřela s grácií. Přední izraelský jazzový
klavírista Ari Erev vystoupil s triem výborných muzikantů a jazzových hráčů, spojených s naším
krajem: Zbigniewem Kaletou (saxofony), Marianem Friedlem (kontrabas) a Václavem Pálkou
(bicí). Mohli jsme slyšet skladby jako Flow, Continuance, July Again a další, inspirované
cestováním a životní filozofií Ariho Ereva.

Ari Erev Band během vystoupení v Cooltouru. (Foto: V. Faigl)
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Témata plynutí a kontinuity ve vztahu s vnitřním životem člověka, které jsou našimi duchovními
poklady a o které nás nemůže nic připravit, zaznívala v inteligentních kompozicích plných barev.
Jen se tyto poklady nebát žít a sbírat je, jak napověděla píseň Jump Into The Water.
Rozloučení přišlo ve slovech Vladimíra Poláka a Jiřího Sedláčka, populárních ostravských herců,
kteří slovem provázeli zatím každý ročník Templfestu: „Ctěme kořeny naše, ctěme kořeny těch
druhých. Návrat k židovskokřesťanským kořenům je návratem k toleranci, povzbuzení a lásce.
Věřme, že židovskokřesťanské kořeny, na kterých stojí naše kultura, budeme moci ctít i v
budoucnu.“
Co dodat? Pátý ročník Templ festu ukázal, že i malý festival dokáže předat velkou myšlenku a že se
i v příštím roce určitě můžeme těšit na další zajímavý program.

INFORMACE:
OSTRAVICE
Vzhledem k neutěšenému stavu našeho penzionu Florián na Ostravici jsme odeslali dopis
následujícího znění na Federaci ŽO do Prahy:
Federace židovských obcí v ČR
k rukám pana předsedy Ing. Petra Papouška
Maiselova 18
110 01 Praha 1
Věc: pomoc při záchraně penzionu Florián na Ostravici
Vážený pane předsedo,
obracíme se na Vás jako na představitele FŽO se žádostí o posouzení pomoci Židovské obci
v Ostravě, která se již několik let potýká s problémy provozu rekreačního střediska Florián na
Ostravici, který byl v roce 1913 vybudován jako ozdravovna pro židovské děti.
Jak jste již určitě byl informován, došlo na středisku k havarijní situaci kanalizace, kvůli níž nelze
středisko provozovat, pokud nebude situace vyřešena.
V důsledku této situace jsme nechali zpracovat expertní posudek, který přikládáme.
Nutně bychom potřebovali Vaše písemné vyjádření, zda by bylo v možnostech FŽO nám finančně
vypomoci.
Byli bychom rádi, kdyby naše žádost byla předložena Prezídiu FŽO a dle jejich stanoviska nám
bylo zasláno vyjádření, ať již kladné, či záporné.
Děkujeme a zdravíme
PhDr. Milena Slaninová
předsedkyně Židovské obce v Ostravě
Ostrava 13. července 2016
Přílohy:
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1. expertní posudek (kanalizace)
2. souhrnná problematika revitalizace penzionu Florián (po navrácení nemovitosti v roce 1992)

TRYZNA:
Dne 5. května 2016 se konala (jako každoročně) tryzna při příležitosti Jom hašoa v obřadní síni
nového židovského hřbitova. Tentokrát opět vystoupily dva pěvecké sbory a to: Ženský pěvecký
sbor Dobroslava Lidmily z OstravySvinova a Pěvecký sbor gymnázia Olgy Havlové z Ostravy
Poruby. Mezi jednotlivými písněmi byla čtena jména cca 90 židovských dětí, které byly
deportovány 4. transportem v září roku 1943 z Ostravy do Terezína a ani jedno z nich nepřežilo.
Závěrem bylo zapáleno 6 svící za 6 milionů umučených židovských obětí šoa. Náboženskou část
vedl pan kantor Josef L. Smělý.

OZDRAVNÉ POBYTY PRO PŘEŽIVŠÍ
Zpráva o týdenní zdravotní dovolené v lázních Slatinice
Jako kažý rok jsme měly my členky ŽOO i letos možnost strávit týdenní pobyt v některém
rekreačním či lázeňském zařízení. Byly nám nabídnuty lázně Slatinice u Olomouce. Rády jsme se
tohoto pobytu zúčastnily a proto píšu malou zprávu o pobytu v nich.
Dne 9.6.2016 jsme byly dopraveny k sídlu ŽO Ostrava, kde se nás ujala paní Alena Ševčíková a
pan Petr Hytka, který nám pomáhal se zavazadly. Odpoledne, asi ve 15.00 hod.,jsme byly na místě
ve Slatinicích a paní Ševčíkova zařídila naše přijetí a ubytování. Pro nás starší a méně pohyblivé to
byly ideální lázně. Každá z nás dostala číslo pokoje a kartičku k odemknutí zámku. Ubytování bylo
krásné a pro každého ideální koupelna a balkony s květinami.
Večer jsme se sešly v jídelně, kde nám byly určeny stoly s jídelními lístky s výběrem tří možností.
Po večeři jsme si obhlédli budovu a unavené odešly každá na svůj pokoj. Ještě odpoledne jsme byly
u paní doktorky a ta určovala jednotlivým členkám procedury. Byly to hlavně sirné koupele,
perličkové koupele, masáže a další. Vše v novém bezbariérovém prostředí, personál byl ochotný a
přívětivý.
Okolo lázní byly krásné procházky a ty, které mohly, si zašly i do okolních lesů. Já, jelikož jsem
mezi nejstaršími, jsem se procházela kolem lázní, jednou jsme zašly i k malému kostelíku, do
cukrárny a viděli jsme i budovu nějakého architekta.
Denně jsme si odpoledne kupovaly kávu a vyprávěly si zážitky. Též musím na závěr poděkovat
paní Daně Jeřábkové, která mi velice pomáhala, hlavně ráno při donášce snídaně ze švédského
stolu, protože mám dvě berle a snídani bych nosit nemohla.
Ve středu jsme odjely na výlet do Loštic, kde jsme navštívily starou loštickou synagogu, kterou se
místní občané snaží opravit.
Týden uběhl jako voda a my jsme se musely pomalu loučit s nádherným okolím lázní Slatinice s
jejich 460 letou tradicí v lůně rovinaté Hané.
Děkujeme ještě jednou představenstvu ŽOO a ADP Tikvah, také Claims Conference za možnost
strávit tak krásnou dovolenou a jestli nám zdraví dovolí strávit příští rok opět podobný ozdravný
pobyt v naší krásné republice.
Věra Vaňková
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Rekondiční pobyt ve dnech 29.5.  3.6.016 – Zlatý orel  Ostravice
Rekondičního pobytu se zúčastnilo v hotelu Zlatý orel na Ostravici 16 seniorů. Byli to členové
židovských obcí z Ostravy a z Prahy, kteří prožili své dětství v různých koncentračních táborech a
vyprávěli nám své zážitky.
Mezi účastníky bylo navázáno přátelství a panovala pohoda a dobrá nálada. Pobyt byl zpříjemněn
procedurami, které hotel provozoval. Byly to vířivé koupele, masáže a pobyt v šungitových
jeskyních.
Aby naši přátelé poznali Beskydy, byly zorganizovány výlety na Lysou horu, kterého se zúčastnilo
16 lidí, pak také na Bílou a také jsme navštívili skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, kterým nás i s
výkladem provedl majitel hotelu Zlatý orel.
Pracovníci hotelu se o nás dobře starali, byli vždy milí a usměvaví. Proto bych chtěla poděkovat
Claims Conference a také pracovníkům ŽO Ostrava za dobře vybraný pobyt. Pochvala samozřejmě
patří i zaměstnancům hotelu Zlatý orel na Ostravici.
Nejlepším důkazem spokojenosti jsou navázaná přátelství a spokojenost rekreantů.
Proto bych ještě jednou ráda poděkovala za všechny účastníky pobytu všem jeho organizátorům.
Helena Jüngerová

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV VE FRÝDKU – MÍSTKU (kulturní památka)
Jak jsme Vás již několikrát informovali, již asi 2 roky probíhala jednání mezi naší obcí a
Statutárním městem FrýdekMístek, která se týkala možnosti lepšího zabezpečení hřbitova před
návštěvami vandalů z blízkého sídliště.
Na základě jednání, která inicioval Městský úřad ve FM, hlavně pan náměstek Kojzar, byla mezi
naší obcí a městem uzavřena dohoda, na základě které nám město FM poskytlo investiční dotaci, z
níž bude hrazeno to, že se město postará o vybudování plotu mezi samotným hřbitovem a
navazujícím parčíkem, tak aby nebylo možné tímto plotem procházet na pozemek hřbitova a to vč.
vysekání náletových rostlin. V plánu je ještě vybudování dalších zabezpečovacích zařízení, jako je
sloup s osvětlením, mířící na pozemek hřbitova, instalace kamerového systému, oprava stávající zdi
atp. Tímto děkujeme Statutárnímu městu FrýdekMístek za pomoc při ochraně kulturní památky
Židovský hřbitov ve FrýdkuMístku.
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Ivo Karásek
Dobrý den,
rád bych vás informoval o projektu, který jsem vedl od počátku tohoto roku na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246.
Cílem tohoto projektu bylo seznámit žáky s osudy ostravských Židů za 2. světové války nejen skrze
obecně historické povědomí o holocaustu, ale hlavně skrze konkrétní místa v Ostravě a konkrétní
osudy jednotlivých lidí. Výchozím bodem pro projekt se staly ostravské stolpersteiny, které žáci při
tematické procházce navštívili, a fotografie s příběhy některých zmizelých Židů. Na základě těchto
a dalších informací vznikly malby na téma Sny lidí, kteří musí opustit své domovy. Dále vznikl
krátký film, který částečně dokumentuje událost, která se v Ostravě odehrála. Více informací
posílám v příloze.
A jaký je důvod tohoto mé zprávy? Napadlo mě informovat vás o této skutečnosti, protože její
výsledek je zajímavý. Také hledám možnosti dalšího sdílení této akce, aby se dostala myšlenka,
kterou jsme s žáky rozvinuly k většímu množství lidí, protože právě tak jsem na počátku akci
motivoval, že právě skrze jednoduché umělecké aktivity mohou i žáci oslovit cizí lidi, obohatit je
myšlenkou, případně je varovat, aby se podobné události již neopakovali. Jsou to lehce utopie, ale
přece jen možnosti. Tedy chci požádat, že pokud byste měli zájem a téma akce se vám jakkoliv
hodilo, můžete o práci našich žáků informovat na svém webu, případně zde zveřejnit malby i film
(ukázky posílám v příloze, pokud budete mít zájem pošlu všechny včetně filmu, který bude k vidění
na stránkách naší školy do konce srpna).
Těším se na případnou spolupráci a přeji hezký den.
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PLÁNOVANÉ AKCE 2016:

Září
● 4.9. od 10 hod. do 16 hod. Den otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne Židovské
kultury na ŽOO
● 7.9. výlet s grilováním. Přihlaste se na sekretariátě do 31.8.2016, a to emailem nebo
telefonicky na čísle 737 550 442. Vstupné pro členy 100 Kč.
● 16.9. Kabalat šabat od 16 hod. na ŽOO. Přihlaste se na sekretariátě do 7.9., a to emailem
nebo telefonicky na čísle 737 550 442. Vstupné pro členy 100 Kč.
Říjen
● Koncert Nisko – termín bude upřesněn.
● 3.10. Tašlich sraz na ŽOO ve 14 hod.
● 3.10. Roš Hašana na ŽOO od 16 hod. Vstupné 150 Kč. Přihlaste se na sekretariátě do 22.9.,
a to emailem nebo telefonicky na čísle 737550442.
● 10.10. Klub seniorů v 10 hod. na ŽOO.
● 11.10. Jom kipur na ŽOO v 17 hod.  začátek
● 12.10. Jom Kipur na ŽOO – ukončení 17,30 hod. – závěr + troubení na Šofar
● 17.10. Sukot na ŽOO od 15 hod.
● 23.10. Volby do Rady Federace židovských obcí a Revizní komise Federace židovských
obcí v Praze se budou konat na ŽOO. Zahájení volebního shromáždění bude v 10 hod. a
ukončení volebního aktu bude ve 12 hod.
● 25.10. Simchat Tora  oslavíme v krnovské synagoze. Doba odjezdu bude upřesněna.
Přihlaste se na sekretariátě do 15.10., a to emailem nebo telefonicky na čísle 737550442.
Vstupné 150 Kč.
Listopad
● 7.11. Klub seniorů v 10 hod. na ŽOO.
● 4.11. Kabalat šabat od 17 hod. na ŽOO. Přihlaste se na sekretariátě do 2.11., a to emailem
nebo telefonicky na čísle 737 550 442. Vstupné pro členy 100 Kč.
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● 5.11. pokračování  9 hod. bohoslužba, 11hod. Kiduš,víno,chala, 12hod. šabatové písně
pro děti i dospělé
● Přednáška z cyklu Úvod do judaismu – termín bude upřesněn
Prosinec
● 5.12. Klub seniorů v 10 hod. na ŽOO.
● 11.12. Výroční členská schůze v 10 hod. na ŽOO.
● 28.12. Chanuka od 16hod. v hotelu Harmony. Vstupné 200 Kč. Přihlaste se na sekretariátě
do 20.12., a to emailem nebo telefonicky na čísle 737550442.

Upozornění členům ŽOO
I když Vám v nejbližší době budou doručeny dopisy s informacemi o průběhu voleb do Rady
Federace židovských obcí a Revizní komise Federace židovských obcí v Praze, prosíme
zájemce o kandidaturu do těchto orgánů, aby nejpozději do 21. října 2016 zaslali své
motivační dopisy na sekretariát naší obce.
Dle Volebního řádu musí být návrhy písemně doručeny volební komisi do sídla ŽO nejméně
30 dnů před dnem konání volebního Shromáždění a musí obsahovat:
● označení orgánu, do kterého kandidát kandiduje,
● jméno, příjmení, rok narození, adresu trvalého bydliště a podpis kandidáta
● motivační dopis
Židovská obec v Ostravě srdečně děkuje všem, kteří přispěli svými finančními dary na
zhotovení nového památníku na Zeyerově ulici, resp. na zpracování publikace o historii
židovské populace na Ostravsku.
Ing. Martin Šigut, statutární ředitel PODA a.s.
MUDr. Tomáš Vodvářka
JUDr. Kateřina Vodičková
p. Lidia Kohutková
p.Dagmar Pavlíková
PhDr. Milena Slaninová
Otakar Gřonka
Halina Ciencialová
Ing. Jan Hess

10

