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Ohlédnutí za dvaceti lety festivalu

Podrobný průřez dvaceti lety festivalu je vystaven v arkádách holešovského zámku. Výstava 20 let Festivalu židov-
ské kultury Ha-Makom Holešov na dvaceti panelech zachycuje ty nejdůležitější mezníky a události za celou dobu 
konání Festivalu židovské kultury v Holešově. Výstava je k vidění zdarma až do konce října.



Festival židovské kultury slaví 20. výročí

Pro jubilejní 20. ročník Festivalu 
židovské kultury je v Holešově při-
pravena důstojná oslava s pestrým 
programem. Tradiční multižánro-
vá nabídka je opět sestavena ze 
zajímavých přednášek, koncertů, 
výstav, scének, prohlídek nebo fil-
motéky. Chybět nebude ani hebrej-
ština, židovské pokrmy či oblíbená 
výuka židovských tanců.
Festival zahájíme za účasti velvy-
slance Státu Izraele J. E. Daniela 
Merona slavnostním otevřením 
opraveného vstupního areálu na 
židovském hřbitově, odhalením pa-
mětní desky, která bude připomí-
nat existenci Nové synagogy, jenž 
byla vypálena nacisty, a předsta-
vením výstavy „Záhadné pouto“, 
která vznikla k 30. výročí od znovu 
obnovení diplomatických vztahů 
mezi tehdejším Československem 
a Státem Izrael. Oficiální části bude 
předcházet tisková konference na 
hradě Kurovice, kde budou před-
staveny tři nové knihy Tvrz Kurovi-
ce, Sedmero požehnání a Svatý Jan 
Sarkander.
První den zakončí unikátní koncert 
kapely Trombenik, která se snaží 
hudbu klezmerů přiblížit současné-
mu publiku všech věkových kate-
gorií. O jejich písních se dá říct, že 
se přiklánějí k dnešním hudebním 
žánrům a přesto jde v základu o ži-
dovskou hudbu.
V dalších dnech nás bude čekat ko-
mentovaná prohlídka židovského 
hřbitova i čtení Bible v hebrejštině 
pro začátečníky i pokročilé, obojí s 
hebraistou a neobyčejnou osobnos-
tí J. Achabem Haidlerem. Těšit se 
můžeme také na prohlídky Šachovy 
synagogy - jedné z nejvýznamněj-
ších židovských památek nejen v 
Holešově, ale také v České republi-
ce s Vratislavem Brázdilem.
Sérii přednášek zahájí Jan Macha-
la, který bude hovořit na téma ho-
lešovského pogromu, s Chaimem 
Kočím budeme putovat na keverca-
dikim, kdy se dozvíme, proč prakti-

kující Židé putují k hrobům význam-
ných rabínských osobností nejen ve 
střední a východní Evropě, ale často 
také na Moravu. Zajímavé bude také 
představení méně známých a men-
ších ultraortodoxních židovských 
skupin. Jiří Strnad bude přednášet o 
tragédii Soluňských židů a Karel Bar-
tošek nás provede vzpomínkami na 
uběhlých dvacet let Festivalu židov-
ské kultury v Holešově.
Pořad Židovský kabaret od Terezí-
na po Helsinky se představí v podá-
ní ansáblu Létající rabín – klezmer 
ensemble. Okouzlující melodie ži-
dovské východní Evropy, jedinečné 
písně v jazyce jidiš i jejich soudobá 
přebásnění, tradice a současnost – 
to vše se snoubí v působivé a origi-
nální muzice Létajícího rabína.
Knižní novinku „Sedmero požehná-
ní“ v Holešově představí a uvede do 
života fotograf Jindřich Buxbaum. 
Obrazová publikace Sedmero po-
žehnání má být průzorem do světa, 
který je současnému člověku vzdá-
lený a málo známý. Má mu poskyt-
nout obraz komunity, která si stře-
ží svůj poklad především ve svých 
srdcích, a který probleskuje i v pří-
tomných černobílých fotografiích. 
Můžete se těšit na zajímavé povídá-
ní nad knihou s Jindřichem Buxbau-
mem a J. Achabem Haidlerem.
Po dvaceti letech se na Festival ži-
dovské kultury vrátí oblíbený písnič-
kář, publicista a spisovatel Vladimír 
Merta, který byl přítomen u vzniku 
tradice židovského festivalu v Ho-
lešově v roce 2001. O další hudební 
zážitky se během týdne postarají 
kapely Avrix, Natalika nebo Corda 
Magico. Tradiční koncert při svíč-
kách se tentokrát ponese ve zname-
ní Jazzového koncertu židovských 
skladatelů v podání skvělé jazzové 
zpěvačky Petry Erneyové.
V rámci doprovodného programu 
bude možné navštívit výstavu Po-
-lin.  Židé v republice mnoha národů, 
výstavu fotografií Jindřicha Buxbau-
ma, výstavu k 20. výročí židovského 

festivalu v Holešově a již zmíněnou 
výstavu "Záhadné pouto“. Filmy 
budou letos promítány na nádvoří 
zámku. Návštěvníkům nabídneme 
film Poslední klezmer nebo doku-
mentární film o rodáku z Holešova 
Davidu Meiselovi s názvem Ve jmé-
nu praděda.
Již tradiční součástí festivalu bude 
také WorkCamp - mezinárodní bri-
gáda dobrovolníků a ochutnávka po-
krmů židovská kuchyně, o kterou se 
postará Chateau catering Holešov.
Festival vyvrcholí sobotním progra-
mem, kdy se představí Big Band 
Josefa Hájka se sólisty Zuzanou 
Lapčíkovou, Kateřinou Juráško-
vou a Vladimírou Dvořákovou, pre-
zentaci společnosti Rudolf Jelínek  
a oblíbenou výuku židovských tan-
ců s taneční skupinou RUT Pros-
tějov pod vedením choreografky  
a vedoucí Evy Štefkové.
Třešničkou na dortu pak bude festi-
valový večer pod hvězdami, kdy se 
ohlédneme za holešovskými festi-
valy se souborem Rut a následně na 
zámeckém nádvoří přivítáme cha-
rismatickou Ivu Bittovou s kapelou 
Čikori quartet s hostem večera – sy-
nem Ivy Bittové – Antonínem Faj-
tem, který je český/americký hudeb-
ní skladatel, klavírista a elektronický 
producent v jedné osobě.
„Již mnoho desítek let kráčím svou 
cestou s houslemi a hlasem. Setkání 
a proplétání s různými styly a tra-
dicemi odlišných etnik je formou  
a reflexí mého dnešního hudebního 
i osobního vyjádření,“ těmito slovy 
se stylizuje Iva Bittová, a o to více se 
na její vystoupení můžeme těšit.

Těšte se na festival s námi a přijďte 
se pobavit, přiučit, pochutnat si, za-
tančit si, zasnít se…

Hana Helsnerová



V Holešově probíhá dobrovolnický workcamp, tradiční 
zahraniční účast letos nahrazují jen lidé z Česka

V Holešově probíhá tradiční 10den-
ní workcamp Jewish Holešov 2020, 
mezinárodní dobrovolnický pro-
jekt, do kterého se v minulosti za-
pojovali lidé z celého světa, aby 
pomohli očistit a opravit židovský 
hřbitov. Vlivem pandemie bude 
ale letošní ročník bez zahraniční 
účasti. Přihlásili se jen Češi a lidé  
s trvalým pobytem na území České 
republiky. 
„Coronavirus samozřejmě vše ovliv-
nil, nicméně v případě tohoto pro-
jektu jsme přesto neměli problém  
s naplněním. Lidé se hlásili již bě-
hem nouzového stavu. Ve chvíli, 
kdy vláda začala uvolňovat opat-
ření, jsme už věděli, že holešovský 
workcamp bude,“ řekla Jana Hej-
krlíková z nevládní neziskové or-
ganizace INEX-SDA, která projekt 
každý rok připravuje. Dodala, že 
dobrovolníky zaujalo téma a místo 
konání. 

Do Holešova přijelo sedm lidí ve 
věku od 18 do 67 let a nejstarším 
účastníkem je Američan trvale 
žijící u nás. Dobrovolníci pracují 
od středy 15. července a zaměřují 
se především na vyčištění hřbito-
va od plevele, psího vína, křovin. 
Pomáhají s organizací dvacátého 
ročníku Festivalu židovské kultury 
Ha-Makom 2020 a čekají je také vý-
lety po okolí. 
 Workcamp Jewish Holešov 2020 
je týmový dobrovolnický projekt, 
který pro pořadatelské Městské 
kulturní středisko Holešov s fi-
nančním přispěním Židovské obce 
Brno zajišťuje nevládní nezisková 
organizace INEX-SDA. V Holešově 
se koná řadu let, protože židovská 
historie města světovou veřejnost 
zajímá. Motivace k účasti však 
může být i jiná. V roce 2015  přijela 
tehdy čtyřiašedesátiletá Irka, kte-
rá poprvé posunula věkovou hra-

nici účastníků nad 60 let. Během 
desetidenního pracovního poby-
tu hledala v regionu své kořeny.  
O rok později organizátory pře-
kvapil šedesátiletý německý učitel, 
který se do Holešova přijel svým 
specifickým způsobem vyrovnat  
s důsledky genocidy. 

Dana Podhajská

Slovo starosty
Festival židovské kultury Holešov 
se letos dožil dvaceti let. Za ta dvě 
desetiletí se z něj stal skutečný fe-
nomén – fenomén, na který mů-
žeme být my, Holešováci, oprav-
du upřímně hrdí. Je to proto, že 
vše, co se festivalu týká, je naším 
dílem. Sami jsme ho vymysleli, při-
pravili a každoročně ho bez ohle-
du na námahu, nedostatek peněz, 
občasnou kritiku a stížnosti od an-
tisemitů i od židovských institucí, 
pořádáme. Je to první skutečně 
židovský festival v České republi-
ce, je tudíž nejdéle bez přerušení 
trvající, uchovává si svůj charak-
ter a úroveň a oblíbili si jej nejen 
Holešováci, ale i návštěvníci z celé 
republiky i ze zahraničí. Na jeho 
vzniku, každoroční přípravě, or-
ganizování, shánění peněz a účin-
kujících a další spoustě prací s ním 

spojených se podílel a podílí re-
lativně malý okruh lidí. Nesmíme 
zapomenout především OLAM – 
společnost Judaica v čele s nedáv-
no zesnulým Jiřím Richtrem a dal-
šími aktivními členy – Lubomírem 
Drobilem, Bohuslavem Knězem, 
Mirkou Šonovou a Karlem Bartoš-
kem, dále členy spolku Castellum, 
zejména rovněž již zesnulé Jiřího 
Zapletala a Lubomíra Bartoška, 
současnou předsedkyni Castella 
a bývalou místostarostku Holešo-
va Jarmilu Pokornou, pracovníky 
Městského kulturního střediska 
Holešov Janu Slovenčíkovou, Vra-
tislava Brázdila a Josefa Jakubčíka 
i pracovníky a představitele Měst-
ského úřadu Holešov, zejména  
z odboru kultury a  redakce časo-
pisu Holešovsko.
Při vystupování se na festivalu vy-

střídala snad všechna hudební tě-
lesa z České republiky i ze Sloven-
ska, která se zabývají židovskou 
hudbou, vystoupila zde velká řada 
zahraničních umělců, vědců, po-
pularizátorů, herců, spisovatelů, 
rabínů a judaistů, zabývajících se 
židovstvím. 
Festival se vtiskl do srdcí tisíců lidí 
a určitě splnil a plní své hlavní po-
slání – přispět k porozumění, to-
leranci a pochopení mezi českým 
a židovským národem, aby se už 
nikdy neopakovaly hrůzy  holo-
caustu.

Takže ať náš festival vydrží ve 
své kondici nejméně ještě dalších  
dvacet let!

Rudolf Seifert



Historie česko-izraelských vztahů

Historie Čech a Moravy se prolíná 
s židovským národem prakticky od 
počátků dějin. Ostatně zcela nej-
starší popis Prahy pochází z pera 
židovského kupce ve službách cor-
dobského chalífy  al-Hakama II, Ib-
rahíma ibn Jakuba z roku 965. Už 
v 10. století žili Židé v českých ze-
mích, kde si zakládali kupecké osa-
dy a hráli hlavní roli v zahraničním 
obchodu českého knížectví.  I když 
Židé nepožívali plných práv svo-
bodných lidí, bylo jejich postavení 
v našich zemích ve středověku re-
lativně dobré. S tím se setkali i oby-
vatelé tehdejšího Holešova – na 
počátku 15. století, před vypuknu-
tím husitských válek, uplatnila na 
polovinu města Holešova, který byl 
tehdy celý lénem olomouckých bis-
kupů, kteří jej pronajímali šlechtic-
kým manům – leníkům, nárok kro-
měřížská Židovka Sára. Její manžel 
Nathan totiž půjčil značnou částku 
peněz světlovským Šternberkům  
a jejich příbuzní, holešovští Štern-
berkové, se za dluh zaručili. A pro-
tože ani dlužníci, ani ručitelé své 
dluhy neplatili, požádala Sára bis-
kupský manský soud, aby ji v ná-
hradu za nesplacený dluh „uvedl“ 
na polovinu Holešova – měla se 
vlastně stát ona biskupským lení-
kem, který bude pobírat dávky od 
poddaných holešovských měšťanů 
A soud jí dal za pravdu a dokonce, 
když Šternberkové, vysoce posta-
vení, mocní šlechtici, bránili Sáře 
vybírat dávky a poplatky od Hole-
šováků, manský soud trval na reali-
zaci zástavy a nutil Šternberky aby 
Sáře umožnili vykonávat svá práva 
nad částí města.
Soužití mezi Židy a místními křes-
ťany nebylo vždy ideální, působila 
zde velmi nízká vzdělanost míst-
ního obyvatelstva, pro kterou byli 
jinak vypadající, jinak se oblékající, 
hovořící a jiné náboženství vyzná-
vající Židé něčím tak nezvyklým, že 
z nich měli strach. Také v Holešově 
proběhlo od 18. století několik po-
gromů, ale státní moc, opět relativ-

ně překvapivě, posuzovala vzniklé 
spory velmi nestranně a spraved-
livě a nijak Židy neznevýhodňo-
vala. Za josefinských reforem na 
konci 18. století, kdy byla Židům 
přiznána částečná občanská práva  
a zlegalizováno jejich náboženství, 
vyvinul císař Josef II., který toužil 
habsburskou monarchii sjednotit 
a centralizovat a jedním z nástrojů 
na zjednodušení státní agendy měl 
být jednotný státní jazyk – němči-
na – tlak na židovské obyvatelstvo, 
aby se jako určitou protislužbou 
za jeho uvolnění náboženských  
a občanských poměrů, hlásilo k ně-
meckému jazyku. To se povedlo, 
ale o sto let později, když Čechové 
získali národnostní, kulturní i hos-
podářské sebevědomí, to vedlo 
k vážným konfliktům se Židy, které 
Češi považovali za symbol poněmčo-
vání. To byl také důvod vzniku před-
posledního holešovského pogromu 
v roce 1899. Ve stejnou dobu (a 
zřejmě z obdobných příčin) došlo 
v Polné k tzv. Hilsneriádě – k ob-
vinění místního chudého Žida Le-
opolda Hilsnera z rituální vraždy 
Anežky Hrůzové. Do procesu se  
s obhajobou Hilsnera zapojil profe-
sor Tomáš Garrigue Masaryk, který 
označil rituální vraždu za pověru  
a Hilsnera za nevinného. Je zají-
mavé, že Masaryk se v několika 
článcích, vydaných několik let před 
Hilsneriádou, sám přihlásil k antise-

mitismu, ale jako racionální a vyso-
ce vzdělaný člověk  zjevně postup-
ně  antisemitismus popřel.
Dozvuky s antiněmectvím svázané-
ho antisemitismu se naposled pro-
jevily (navíc posílené významným 
radikálně sociálním aspektem)  
v Holešově v roce 1918 posled-
ním pogromem v českých zemích. 
Poté, co se stal T.G. Masaryk čes-
koslovenským prezidentem, svým 
obrovským vlivem přeorientoval 
Československo ke vstřícnému 
vztahu k Židům.  Ve spodních prou-
dech nižších vrstev společnosti an-
tisemitismus bohužel přetrvával (a 
projevil se v tzv. druhé republice 
po Mnichovu a potom i za okupa-
ce), ale celkově (hlavně v českých 
zemích, ne až tak na Slovensku) ni-
kdy nedosáhl obludných rozměrů 
jako v okolních státech, kde jinak 
Němci utlačované obyvatelstvo 
ochotně  s okupanty spolupraco-
valo na pronásledování či dokonce 
vraždění Židů.
Prezident Masaryk velmi podporo-
val sionistické hnutí, které si stano-
vilo za cíl obnovit v Palestině židov-
ský stát. Jako výraz této podpory 
navštívil v roce 1927 Palestinu (teh-
dy pod britskou správou) a to jako 
prakticky jediná hlava evropského 
státu v meziválečné době. Stal se 
velmi oblíbeným mezi místními 
Židy – jeho jméno dodnes  nese 
kavárna v Tel  Avivu, řada ulic a ná-

T. G. Masaryk v Palestině u Zdi nářků



městí v izraelských městech, v roce 
1938 vznikl Kfar Masaryk, velmi 
úspěšný kibuc, který založili přesíd-
lenci z Československa a okolních 
zemí. Vlídný postoj české politiky 
k sionismu vedl k uspořádání celo-
světového sionistického kongresu 
v Praze na počátku třicátých let  
minulého století.
Hrozné  utrpení Židů za německé 
okupace – šoa – v českých zemích 
ještě zlepšilo vztah Čechů k Židům. 
Poválečné Československo pozitiv-
ně vnímalo boj židovského národa 
o vytvoření samostatného židov-
ského státu na území tehdejší Pa-
lestiny. Už v roce 1947 podepsala 
československá vláda s předsta-
viteli Hagany, což byla židovská 
organizace, zárodek izraelské ar-
mády, kontrakt o dodávce zbraní 
a vojenského materiálu, zejména 
německé kořistní výzbroje. Čes-
koslovenský ministr zahraničí Jan 
Masaryk v roce 1947 na půdě OSN 
otevřeně podpořil vznik samostat-
ného židovského státu  na území 
britského mandátního území Pales-
tina. Když Židé vyhlásili 14. května 
1948 samostatný Stát Izrael, uzna-
ly jej Spojené státy a Sovětský svaz  
a jako třetí stát na světě, 19. května 
1948, jej uznalo Československo. 
Vedlo k tomu jak tradičně pozitivní 
vnímání Židů, tak (protože už bylo 
po únorovém komunistickém pře-
vratu) i snaha Sovětského svazu, 
který už tehdy začal určovat i za-
hraniční politiku Československa, 
o využití Izraele jako jeho prodlou-
žené ruky ve Středomoří proti vlivu 
Velké Británie a tehdy konzerva-
tivně orientovaným arabským stá-
tům.
Už 3. července navázalo Česko-
slovensko s Izraelem diplomatic-
ké vztahy. Ale už předtím začalo  
masivně zásobovat Izrael dohod-
nutou výzbrojí, která významným 
způsobem umožnila  Židům nejen 
obstát, ale i vyhrát v První arabsko-
-izraelské válce, kterou začaly ar-
mády pěti okolních arabských stá-
tů napadnutím Izraele hned druhý 
den po  vyhlášení izraelské samo-
statnosti. Vytvořil se letecký most 

Žatec – Bari – Haifa, přes který ze-
jména americké Dakoty pod smy-
šlenými znaky středoamerických 
států, pilotované dobrovolníky, 
zásobovaly malou izraelskou armá-
du zoufale chybějícím materiálem. 
Proslavená je cesta českosloven-
ských spitfirů, které přímo z převo-
zové trasy zaútočily na postupující 
arabská vojska a pomohly je tak 
zastavit. Tento letecký most se co 
do životního významu rovná letec-
kému mostu západních spojenců, 
který zachránil existenci Západní-
ho Berlína. Československá výzbroj 
umožnila Izraeli letní ofenzívu, kte-
rá způsobila zvrat v doposud pro-
hrávané válce. 
Méně známý je fakt, že českoslo-
vensko významným způsobem 
přispělo k osídlování Izraele. Bylo 
prakticky jedinou bránou pováleč-
né židovské migrace z východoev-
ropských zemí. Desítky tisíc Židů, 
často navrátilců z koncentračních 
táborů, se ocitly bezprizorně ve 
státech střední a východní Evropy 
a zde nebyli vítáni, obyvatelstvo 
těchto zemí bylo hodně antise-

mitské. Docházelo dokonce k po-
gromům, například k velkému 
pogromu v polských Kielcích, ale 
také na Slovensku v Topolčiankách  
a v Bratislavě. Československá vlá-
da nabídla židovským zájemcům 
o přestěhování do Palestiny (a po 
květnu 1948 do Izraele) útočiště 
a důstojný transport přes americ-
kou okupační zónu v Bavorsku. Ve 
výcvikovém prostoru Libavá se na-
víc začala formovat „Židovská bri-
gáda“, jejímž prvním velitelem byl 
jmenován slavný hrdina Sovětské-
ho svazu plukovník Sochor, který 
ale při výcviku tragicky zahynul. 
Opravdu vřelé vztahy mezi Česko-
slovenskem a Izraelem ale začaly 
ze strany loutkového českoslo-
venského vedení ochládat z důvo-
du tlaku sovětského vedení, které 
se přeorientovalo na nové vlády 
v arabských zemích (kde se po pro-
hrané První arabsko izraelské válce 
dostaly k moci levicově orientova-
né režimy, nakloněné podřízenosti 
vůči SSSR) a odmítalo spolupráci 
s Izraelem, který trval na své nezá-
vislosti. I když byly devizové příjmy 
za dodávky výzbroje do Izraele pro 
Československo velmi důležité (a 
umožnily mu přežít první období, 
kdy po komunistickém převratu 
přišlo o většinu devizových zdro-
jů), vláda vyzbrojování izraelské ar-
mády po několika měsících zastavi-
la. Komunisté v Československu 
po Stalinově vzoru dokonce přešli 
k antisemitismu, což se ukázalo při 

Prezident Václav Havel při 
návštěvě Izraele

Sedmý izraelský prezident Ezer Weizman absolvuje vojenský letecký  
výcvik v Československu v roce 1948



Jiří Richter – medailon

Zakladatel a doslova duchovní 
otec Festivalu židovské kultury Jiří 
Richter se narodil 6. ledna 1962  
v Přílepích u Holešova. I když celý 
život těžce pracoval v pneumati-
kárně Barum – Continental, vždy 
mu zbývalo dost energie na studi-
um, organizování společenského  
a kulturního života i na řadu dal-
ších, nesmírně bohatých aktivit. 
Zhruba do roku 2000 Jirka vnitř-
ně zrál a „hledal se“. V této době  
vstoupil do holešovské Společnos-
ti přátel Izraele a spoluzaložil Bejt 
Holešov, později OLAM – Společ-
nost Judaica, jejímž se stal před-
sedou a hlavním hybatelem a or-
ganizátorem. Zejména díky jeho 
neúnavné aktivitě nejen vznikl, ale 
velmi úspěšně se rozvíjel Festival 
židovské kultury  Holešov, který 
se stal vzorem pro řadu dalších, 
obdobných festivalů. Jirka Richter 

se ponořil do studia judaistiky a na-
učil se velmi slušně hebrejsky. Byl  
v čilém kontaktu s řadou židov-
ských duchovních autorit. Založil 

a vedl několik facebookových pro-
filů, zejména profil „Holešovsko“.  
Zemřel náhle 8. června 2020. 

Čest jeho památce!

procesu s Rudolfem Slánským, kde 
židovský původ devíti ze dvanácti 
obviněných byl dokonce oficiálně 
uveden jako přitěžující okolnost.  
K úplné roztržce došlo během tzv. 
Šestidenní války v roce 1967. Pora-
žené arabské státy – Egypt, Sýrie  
a Jordánsko – byly vesměs blízkými 
spojenci sovětského bloku a všech-
ny socialistické státy (s výjimkou 
Rumunska) na pokyn z Moskvy 
s Izraelem přerušily své diplomatic-
ké vztahy. K určitému uvolnění do-
šlo v roce 1968, kdy řada českých 
studentů a novinářů navštěvovala 
Izrael, studenti dokonce odjížděli 
na brigády do kibuců, ale po sovět-
ské okupaci až do roku 1989 byly 
oficiální vztahy s Izraelem vynu-
ceně ukončeny a československé 
vedení podporovalo jednoznačně 
palestinskou intifádu a vůbec re-
vanšismus arabských zemí.
V obecném povědomí českého ná-
roda však zůstala velká sympatie  
k Izraeli. Ihned po nástupu prezi-
denta Havla po Sametové revoluci 
došlo k obnovení úzkých vztahů 

mezi Československem (a pozdě-
ji Českou republikou) a Izraelem. 
Diplomatické vztahy byly znovu 
navázány už 9. února roku 1990, 
prakticky dva měsíce po pádu ko-
munistického režimu. Česká amba-
sáda v Tel Avivu patří mezi nejvý-
znamnější česká velvyslanectví na 
světě,  Česká republika má hono-
rární konzuláty v  Ejlatu, Haifě, Je-
ruzalémě a Ramat Ganu. Jak sami 
Židé uznávají, je Česká republika 
nejvěrnějším a nejspolehlivějším 
spojencem Izraele v Evropě. A to 

se projevuje nejen na vládní úrov-
ni, ale i v řadě míst české republiky. 
Město Holešov má v této oblasti 
jedno významné prvenství – Festi-
val židovské kultury je prvním fes-
tivalem, zaměřeným na židovskou 
kulturu, židovský národ a judais-
mus v České republice. Řada dal-
ších obdobných akcí vyšla z hole-
šovského vzoru.

Karel Bartošek 

Prezident Izraele Reuven Rivlin a prezident České republiky Miloš Zeman

Foto: Jindřich Buxbaum



Výborný řečník, zaujatý badatel, energií  
sršící herec a hlavně velmi zajímavý člověk  
Jaroslav Achab Haidler 

Pravidelní návštěvníci Festivalu židovské kultury v Holešově si už tuto událost bez něj ani neumí představit. Již 7 let 
je festivalovou stálicí, která dokáže posluchače nadchnout, okouzlit, vzdělat a předat jim svoje myšlenky. Ty jsou 
natolik hluboké, že v nich člověk může ještě dlouze hledat „to své“ a přemítat. Řeč je o Achabovi (jak mu většina 
jeho známých říká) Haidlerovi.

Jste s Festivalem židovské kultury 
v Holešově úzce spojen. Jak vzpo-
mínáte na počátky této spoluprá-
ce? A jak vlastně vznikla? 
Je to zvláštní, ale vzpomínám do-
cela matně. Pamatuji si ještě, když 
Jura Richter cepoval první dob-
rovolníky ubytované na Kovár-
ně, pak přišla na pár let přetržka,  
a pak jsem tak nějak s Holešovem 
srostl. Hodně velký podíl na tom 
má zdejší nádherný, bohatý a do-
sud nezpracovaný židovský hřbi-
tov.
Co se Vám na festivalu a v Holešo-
vě celkově nejvíce líbí?
Komorní atmosféra a jeho vol-
nost. Holešov během festivalu 
působí tak nějak pohodově. Lidé 
nespěchají, vyberou si to svoje  
a prostě si užívají.  Je to setkávání, 
ne „akce pro akci“.
Je o Vás známo, že nerad mlu-
víte sám o sobě a nemáte rád 
škatulkování. Nicméně pojďme 
si zmínit pár faktů. Býváte před-
stavován jako divadelní herec, 
fotograf, překladatel, jidiškajt  
a hebraista a spisovatel. Kým se 
ale cítíte být nejvíce?
Jako píšící překladatel s divadel-
ními sklony, který miluje hebrej-
štinu.

Komentované prohlídky židovské-
ho hřbitova pod vaším vedením 
jsou mimořádným zážitkem. Do-
kážete hovořit tak zaujatě, že do 
tématu vtáhnete každého poslu-
chače. Kde se vzalo Vaše nadšení 
pro hřbitovy a další židovské zále-
žitosti?
To není nadšení pro výlučně židov-
ské hřbitovy. A vlastně ani nad-
šení pro hřbitovy. To je nadšení  
z lidskosti. Ale jedině na židov-
ských hřbitovech se dočteme, že 
není žádné nebe-peklo-ráj, a že 
ani tak nezáleží, kudy k Bohu krá-
číme, a jak se k Němu chováme 
(zda věrně nebo trochu nevěrně).  
Jediné na čem záleží, pro teď i pro 
věčnost, je sklenice vody podaná 
lidsky a empaticky třeba i nezná-
mému  člověku. Natož pak pod-
pora potřebných, péče o vzdělání 
a o své okolí. Svět nekončí tam, 
kde máme postavený svůj plot. 
On pokračuje i za ním, už proto, že  
o ten plot jednou přijdeme. Když 
ne kvůli hypotéce anebo povodni, 
tak prostě jenom tím, že umřem. 
Ale než umřem, můžem udělat 
něco dobrého.
Židovství jste se nevěnoval vždy, 
cestu k němu jste si našel až v do-
spělém věku. Čím to?

Začalo to  v mých cca 25 letech. 
Zájmem o hřbitovy a ten divný hra-
natý jazyk na kamenech. Ten mne 
dovedl i k zájmu o židovské pře-
mýšlení a pak (jak už ty náhodič-
ky neexistují), jsem se dozvěděl, 
že sem patřím. Tak proč nezůstat  
„v rodině“?
Tím se otevřely nové dveře ve Va-
šem životě, co Vám to přineslo?
Vyrovnanost,  klid a lásku k argu-
mentům.  Tedy i bolest. Nesnáším 
prázdná slova, politickou korekt-
nost a to, jak s námi „orají“ na 
základě plytkých keců. Z pohledu 
tóry, je to, co páchá pan Ovčáček, 
Babiš anebo ten nešťastný zatrpk-
lý stařec z Lán velký hřích. Jediné 
„zvíře“ ve vesmíru, dostalo od Ne-
bes dar slova. A to člověk. Lhát, 
křivit a zneužívat Slovo, je velký 
hřích. Nedělám si iluze, že v minu-
losti to bylo lepší, jen to nebylo tak 
nestydaté. Protože nebyly koblihy 
a bylo jaksi více pánaboha.
Je něco, čeho byste rád docílil 
nebo co byste rád dokázal?
Abych, až umřu,  zůstal v povědo-
mí lidí  přesně v duchu toho, co se 
píše na hebrejských epitafech.  I to 
je docela fuška.
V loňském roce jste na festivalu 
představil svoji knihu. Co čeká ná-
vštěvníky v letošním roce?
To, co si z poměrně bohatého pro-
gramu vyberou, a po čem má jejich 
„duše“ žízeň. Vše ostatní se bez té 
žízně změní jen v zábavičku anebo 
atrakci. Děkuji! 

Hana Helsnerová



Velké emoce jahrzeitu, Jindřich Buxbaum  
vystaví v Holešově dokumentární fotografie  

Fotograf Jindřich Buxbaum vy-
staví v Holešově snímky zbož-
ných Židů v Holešově a v ukrajin-
ské Umani. Výstava 21. července 
zahájí Festival židovské kultury 
Ha-Makom 2020. Koná se na 
chodbách prvního patra zámku 
do 6. září. Je volně přístupná.  
Jindřich Buxbaum vystavuje  
v Holešově pravidelně, letos 
však představí výběr z fotografií, 
které v létě vydá v knize Sedme-
ro požehnání. Vybral snímky, na 
kterých zdokumentoval vzpo-
mínky lidí na významné židovské 
chasidy v rámci jahrzeitu, tedy 

výročí jejich úmrtí. Zachytil tyto 
emoce v různých evropských 
městech, na zámku vystaví ko-
lekci 25 velkoformátových fotek 
pořízených na židovském hřbito-
vě v Holešově a na Ukrajině. 
 „Jahrzeit jsou velké emo-
ce. Touha a víra v Boha je oprav-
dová. Chtěl jsem to zachytit  
a připomenout společnosti ko-
munitu, která tady stále je,“ vy-
světlil Jindřich Buxbaum, který 
jako první toto téma zachytil fo-
toaparátem. 
  Dana Podhajská
  

Jindřich Buxbaum (* 1953) se 
celý život živil jako automecha-
nik, k umění a obzvláště k foto-
grafii pod vedením milovaného 
otce však tíhne od dětství. Na-
rodil se ve Šternberku a život 
úzce spjal s malebným podhůřím 
Jeseníků  a Novou Hradečnou, 
kde obývá starobylý dům svých 
předků.
Židovství je dominantní umělec-
ký motiv a autor se k němu plně 
hlásí. S radostí se aktivně účast-
ní všedních i svátečních chvil 
své komunity u nás i v zahrani-
čí. Fotografuje na místech, kam 
je běžným lidem vstup zapově-
zen. Vystavovat začal souborem 
Šalom Izrael, následovaly další 
dokumenární cykly. Soubor Židé  
v diaspoře s texty Daniela Souku-
pa byl vydán i knižně, druhá kni-
ha Sedmero požehnání vychází 
letos. 
Jindřich Buxbaum je autorem 
úvodních i doprovodných fo-
tografií k publikaci Jaroslava 
Achaba Haidlera Židovské hřbi-
tovy a pohřbívání nebo Bílá paní  
z ghetta Vlastimila Artura Polá-
ka. Autor rád fotografuje také 
divadelní představení, hudební 
produkce různých žánrů a fes-
tivaly flamenga. Za zmínku jistě 
stojí i cykly z prostředí nemocnic, 
operačních sálů a oceláren. 

Kniha Sedmero požehnání na rozdíl 
od výstavy představí celou autor-
skou kolekci. Více se o ní můžete do-
vědět přímo od autora na besedě, 
které se zúčastní také Achab Hai-
dler. Beseda se koná ve čtvrtek 23. 
července od 16.30 hodin v Šachově 
synagoze. 
Kniha bude na místě k prohlédnutí 
i prodeji. 





Okouzlující holešovské židovské památky

foto: Hana Helsnerová, Dana Podhajská, Cyril Gaja
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20FESTIVAL
ŽIDOVSKÉ
KULTURY

HA-MAKOM
21—26/7/2020 HOLEŠOV

HUDBA
& TANEC ZPĚV

PŘEDNÁŠKY
VÝSTAVY

20 LET

Úterý 21. července Čtvrtek 23. července Sobota 25. července

  20:00 | FESTIVALOVÝ VEČER POD HVĚZDAMI

Středa 22. července

Pátek 24. července

Tzuzamen - Chasidské tance v podání taneč. souboru RUT

Koncert „At Home“ - IVA BITTOVÁ  & Čikori quartet 

Iva Bittová - zpěv, Vladimír Václavek - kytara, Jaromír  
Honzák - kontrabas, Oskar Török - trubka  + jako host  
Antonín Fajt  - kompozice, el. piano

- Ohlédnutí za holešovskými festivaly se souborem Rut. Na letošním festivalu vystoupí  
s pásmem mužských chasidských tanců i párových tanců, které budou ohlédnutím za více  
než patnáctiletou účast souboru na festivalech v Holešově.

 18:00 | Peres Uza - je 20 let dlouhá doba? 
- Přednáška - B. Th. Tomáš Sedlák, DiS. Úvaha o běhu 
času a našich životních kompromisech. 

 20:00 | Jazzový koncert židovských skladatelů 
- Koncert při svíčkách. Účinkují: Petra Erneyová – zpěv,  
Adam Tvrdý – kytara, Petr Dvorský – kontrabas. 19:15 | Putování na kever cadikim  

- Přednáška Chaima Kočího  (2 hod).

 13:00 | Židovské památky Holešova se předsta-
vují – Šachova synagoga - Komentovaná prohlídka.
/Šachova synagoga/

 9:00 | Tajemství Šachovy synagogy  
- Komentovaná prohlídka Šachovy synagogy. Synagogou 
Vás provede správce a průvodce Vratislav Brázdil.
/Šachova synagoga/

 9:30 | Od židovských písní po SWING,  
od cimbálu k Big Bandu - Dopolední koncert. 
- Big Band Josefa Hájka a Zuzana Lapčíková - cimbál.
/zámecké nádvoří/

 11:00 | Rudolf Jelínek – Tradice a současnost 
- Prezentace firmy včetně ochutnávky produktů  
Rudolf JELINEK.
/zámecké nádvoří/

 16:30 | Roztančené náměstí, aneb pojďte si  
s námi zatančit! - Výuka izraelských tanců s taneční  
skupinou RUT Prostějov pod vedením choreografky  
a vedoucí Evy Štefkové.
/náměstí Dr. E. Beneše/

/zámecké nádvoří/

/zámecké nádvoří/

 9:30 | Po stopách židů - Komentovaná prohlídka 
židovského hřbitova s J. Achabem Haidlerem a Vratisla-
vem Brázdilem.
/židovský hřbitov Holešov/

 13:00 | Svatá slova - Čtení Bible v hebrejštině pro 
začátečníky i pokročilé s hebraistou J. Achabem Haidlerem.
/Šachova synagoga/

 16:00 | Tragédie Soluňských židů  
- Přednáší a zpívá Jiří Strnad.
/Šachova synagoga/

 21:45 | Šabat – šábes právě začíná - Achab Haidler
/Šachova synagoga/

 13:00 | XX. let festivalu židovské kultury  
v Holešově - Prezentace 20. let festivalu od jeho začátků 
až po dnešní dny s historikem Ing. Karlem Bartoškem.
/Šachova synagoga/

 14:15 | Svatá slova - Čtení Bible v hebrejštině pro 
začátečníky i pokročilé s hebraistou J. Achabem Haidlerem.
/Šachova synagoga/

 16:00 | Průvodce holešovským pogromem 
(1918) – Jan Machala - Přednáška.
/Šachova synagoga/

 17:30 | Židovský kabaret od Terezína po 
Helsinky - Scénky, písně a básně ze dvou kabaretů  
v Terezíně a z díla Jaca Weinsteina z Helsinek.  
Účinkují:  Létající rabín – klezmer ensemble.
/Šachova synagoga/

 21:00 | FILMOTÉKA - Ve jménu praděda                                  
- Hrt televize – Dokumentární film o rodáku z Holešova 
Davidu Meislovi.
/zámecké nádvoří/

 15:00 | Slavnostní otevření zrekonstruované-
ho vstupního areálu židovského hřbitova a odha-
lení pamětní desky na budově bývalého rabinátu 
v Holešově, připomínající i existenci Nové synagogy,  
vypálené nacisty. 

/Šachova synagoga/

 10:30 | Svatá slova - Čtení Bible v hebrejštině pro 
začátečníky i pokročilé s hebraistou J. Achabem Haidlerem.

/Šachova synagoga/

 14:00 | Přednáška – Chaim Kočí: „Méně známé 
chasidské dvory“ - Představení méně známých  
a menších ultraortodoxních židovských skupin.

/Šachova synagoga/

 18:00 | Vzpomínkový koncert Vladimír MERTA 
- Legendární akustický koncert českého písníčkáře, 
publicisty, spisovatele, fotografa, architekta, filmového 
režiséra a autora filmové hudby k několika filmům. 

 14:30 | Odpolední chvilka hudby s Corda Magico 
- Komorní soubor Corda Magico hraje převážně skladby 
své zakladatelky Nelly Billové.

 16:30 | Knižní novinka - „Sedmero požehnání“  
- Zajímavé povídání nad knihou s Jindřichem Buxbaumem  
a J. Achabem Haidlerem. Možný nákup knihy za zvýhodněnou cenu. 

 20:00 | Večer mnoha chutí…s kapelou NATALIKA   
WORLD music – židovská jídla – košer víno i slivovice.

ŽIDOVSKÉ CHUTĚ (židovská jídla, víno)  / Chateau catering Holešov/

 17:00 | Slavnostní zahájení XX. Festivalu 
židovské kultury Ha-Makom  - Vernisáž výstavy 
fotografií Jindřicha Buxbauma a uvedení nové autorské 
knihy Jindřicha Buxbauma “Sedmero požehnání“.
/zámek/

 19:00 | Večerní koncert, aneb Festival začíná!
TROMBENIK Prague Klezmer Band
FILMOTÉKA - Poslední klezmer (2017, 50 min.)
/zámecké nádvoří/

DOPROVODNÝ PROGRAM

   VÝSTAVA PO-LIN.  Židé v republice mnoha národů   /obřadní síň u žid. hřbitova/

   Výstava fotografií Jindřicha Buxbauma /chodba 1. poschodí/

   Výstava k XX. výročí židovského festivalu v Holešově. /přízemí zámku – arkády/

   Výstava „Záhadné pouto“, která vznikla k 30. výročí od znovu obnovení diplomatických      
     vztahů mezi tehdejším Československem a Státem Izrael.

   WorkCamp- mezinárodní brigáda dobrovolníků

   Židovská kuchyně  - zámecká restaurace / Chateau catering Holešov/

Neděle 26. července
 10:00 | Komentované prohlídky na tvrzi Kurovice

/tvrz Kurovice/

CENA  - předprodej: 270,- Kč /  na místě: 340,- Kč.


