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Hrad (dříve nazývaný tvrzí) v nedalekých Kurovicích je v rámci celé 
České republiky zcela unikátní památka, dokládající vývoj opevně-
ných sídel nižší šlechty od gotiky po baroko. Kurovické panství se po 
období, kdy patřilo vladyckému rodu Záštitů z Kurovic, kteří zde síd-
lili na tvrzi (pravděpodobně umístěné v lokalitě dnešního hradu) se 
roku 1339 spolu se sousedními Třeběticemi stává majetkem olomo-
uckých biskupů, kteří jej jako biskupské léno pronajímají manům – 
šlechtickým držitelům, kteří toto léno drží jako své panství, dokonce 
jej mohou dědit, ale jsou povinováni olomouckým biskupům různý-
mi službami a samozřejmě placením jistého nájemného. V té době je 
zřejmě zahájena výstavba tzv. plášťového hradu, který ve své hmotě 
stojí v Kurovicích dodnes. Stavební aktivita biskupských manů bě-
hem celého středověku a raného novověku přispěla k mimořádně 
hodnotné výzdobě malého hradu, k řadě stavebních, dodnes roze-
znatelných fází (od gotiky přes renesanci po manýriusmus a rané ba-
roko). Slavná éra držitelů Kurovic – pánů ze Šternberka, z Vrchlabí a 
Zoubků ze Zdětína je dodnes patrná v exteriérech a interiérech  hra-
du. Od počátku 17. století je kurovické léno připojeno k holešovské-
mu panství. Noví šlechtičtí manové už na kurovickém hradě nežijí a 
používají jej ke správním a hospodářským účelům. Dochází sice ke 
stagnaci stavebních úprav, ale díky tomu jsou zcela unikátně v objek-
tech hradu zachovány všechny předcházející etapy výstavby, kurovic-
ký hrad se tak stává jakousi učebnicí české hradní architektury. Při 
opravách interiéru ve druhém poschodí (3. nadzemní podlaží) hradu 
nalezl majitel hradu několik pro něj velmi záhadných, nečitelných 

Unikátní objev židovského nápisu na 
zdi kurovického hradu

nápisů, vyrytých do omítky. Nápisy se nachází na severojižně orientova-
né vnitřní dělicí zdi, oddělující interiér 2. patra severního křídla od křídla 
západního. Jsou situovány ve výšce 137 – 168 cm nad stávající podlahou. 
Zmíněná dělicí zeď vznikla, stejně jako většina obvodových a vnitřních 
zdí této úrovně, již při renesanční výstavbě nejvyššího patra někdy ve 
2. polovině 16. století, pravděpodobně po roce 1562, kdy se majiteli – 
many na hradu  stali Zoubkové ze Zdětína. Středem zdi dnes prostupuje 
dveřní otvor s novodobě rekonstruovaným kamenným ostěním. Stávají-
cí poloha dveří však vzešla až z úprav v první třetině 17. století. Na starší, 

renesanční stav poukazuje fragment špalety, odkryté ve vzdálenosti 88 
cm od jihozápadního koutu interiéru 2. patra. Jedná se o jižní špaletu re-
nesančního otvoru, pravděpodobně dveří, spojujících interiér severního 
a západního křídla. Nika se rozšiřovala směrem do interiéru severního 
křídla, ostění (ať již vyzdívané, nebo z tesaných prvků) se tedy nacházelo 
v líci zdi, orientovaném do interiéru západního křídla. Špaletu kryje asi 
1 – 1,5 cm tlustá vrstva kvalitní omítky světle hnědého zabarvení, obsa-
hující malé hrudky vápna. Omítka ve špaletě se svým složením shoduje s 
pozůstatky nepochybně renesančních omítek, kryjících dosud na exterié-
ru cihlové zdivo renesančního 2. patra tvrze.  
Druhou rozpoznanou stavební fázi zdi tvoří cihlová zazdívka výše popsa-
né renesanční niky, pokrytá omítkou, do níž byl vyryt nápis. Nový dveř-
ní otvor byl posunut blíže středu zdi, tedy do polohy, kde se nachází do-
posud. Tato omítka se vizuálně shoduje s povrchovou úpravou zazdívky 
renesančního prevetu ve východní zdi 2. patra severního křídla. Zazdív-
ku renesančního otvoru i vznik její kvalitní omítky datujeme do období 
stavebních úprav tvrze, realizovaných nejspíše v první třetině 17. století. 
Datační pomůcku zde představují portály s erbem lenního pána, Františ-
ka kardinála z Dietrichštejna (1599 – 1636), osazené na několika místech 
celého 2. patra. Předpokládáme tedy, že v souvislosti s osazením olišto-
vaných portálů s Dietrichštejnovými erby došlo i k zazdění renesanční 
dveřní niky a proražení nových dveří i ve 2. patře severního křídla. 

pokračování na straně 9
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Festival židovské kultury Holešov přinese hudbu, divadlo i nové objevy
Tradiční Festival židovské kultury Ha-
-Makom letos s podtitulem „Sto let re-
publiky“ přinese mimo jiné připomín-
ku T. G. Masaryka. Hlavní výstavou 
totiž bude „Masaryk a Svatá země“, 
která představuje na patnácti pane-
lech mnohdy dosud nepublikované 
fotografie a další archivní materiál  
z návštěvy prezidenta Tomáše Garri-
gue Masaryka do Svaté země v roce 
1927. Zároveň osvětluje jeho výjimeč-
ný vztah k židovství a jeho genezi od 
Masarykových dětských let. Výstava 
se dotkne i působení Masarykova syna  
a pozdějšího ministra zahraničí Jana a 
připomíná významnou roli, kterou ve 
vztahu k židovskému národu a Izraeli 
sehrál. Kromě toho den před zahájením 
festivalu uplyne přesně 90 let od návště-
vy T. G. Masaryka v Holešově.
Při 18. ročníku Festivalu židovské kul-
tury přivítá Holešov také mnohé vý-
znamné osobnosti a výtečné umělce. 
Město navštíví velvyslanec Státu Izrael  
J. E. Daniel Meron, který mimo Holešo-
va zamíří také do kroměřížských zahrad 
a lázeňského města Luhačovice. Hudeb-
ně zazáří Kateryna Kolcová, Big Band 
Josefa Hájka a Petera Lipy nebo Lenka 

Lichtenberg z Toronta, která se předsta-
ví s koncertem židovských i českých pís-
ní. V neposlední řadě stojí také divadelní 
představení z poezie Věry Weislitzové, 
manželky spisovatele Arnošta Lustiga 
Svět naruby / Takzvaný ráj. Představení 
budou tvořit jak zmíněné verše, tak pís-
ně Katariny Kolcové - Tlusté, doplněné  
o filmové ukázky ze života v ghettu Te-
rezín a rodinné fotografie V. Weist-
litzové. Projekt dále doplní scénic-
ká hudba skladatele Jaromíra Vogela  
a povídání s Pepi Lustigem, synem Ar-
nošta Lustiga. V průběhu festivalu 
bude nádvořím i synagogou znít jazz  
a chybět nebude ani Kletzmerový večer 
na nádvoří zámku.
Stejně jako v minulých letech dora-
zí do Holešova brigádníci z různých 
zemí, kteří budou kromě práce také 

poznávat kulturu, město i jeho oko-
lí. Součástí programu festivalu bude 
opět možnost ochutnat židovské speci-
ality. O gastronomické zážitky se letos 
bude starat Hostinec na Házené. Po-
slední den festivalu bývá již tradičně vě-
nován výletu za židovskými památka-
mi. Letos se skupina vypraví do Krnova  
a Osoblahy. V Osoblaze navštíví židov-
ský hřbitov, který patří k nejcennějším  
v České republice a nejvzácnějším pa-
mátkám v Moravskoslezském kraji. 
Dalším cílovým místem bude Synagoga 
v Krnově, která je jedním z deseti míst, 
ve kterých byla vybudována oblast-
ní centra židovské kultury v rámci pro-
jektu  Revitalizace židovských památek  
v České republice, a také židovský hřbitov  
v Krnově.

Hana Helsnerová

Zahajujeme Festival židovské  
kultury Ha-Makom Holešov 2018

Vážení hosté a návštěvníci festivalu,
Festival židovské kultury patří v Holešo-
vě mezi nejvýznamnější a již tradiční kul-
turně společenská setkání, jež navazu-
jí na historii našeho města a jeho vývoj.  
V Holešově žila od 16. století význam-
ná židovská komunita, jež velmi citelně 
ovlivňovala život města. Je zajímavostí, 
že vlivů, které tvořily dějiny našeho měs-
ta, bylo skutečně mnoho. Když si uvědo-
míme, že v Holešově existovala v 16. sto-
letí také významná bratrská komunita, 
po třicetileté válce se pak projevil ná-
vrat ke katolictví i německý vliv, a neza-
nedbatelná je skutečnost, že Holešov leží 
na pomezí Hané a Valaška, tedy nejen 
územních oblastí, ale především těch ná-
rodopisných a kulturních, tak těch spoje-
ní a průniků máme skutečně mnoho.
Holešov asi i díky výše uvedenému ni-
kdy nepatřil k folklorním centrům Mo-
ravy, zato se významnou měrou zapsal 

do historie hudby a také právě do oblas-
ti soužití českého (moravského), židov-
ského a také německého obyvatelstva.  
A protože dějinné události vedly k tak-
řka zničení jednoho z těchto národů, od 
roku 2000 pořádala skupinka nadšenců 
festival židovské kultury, který je v po-
sledních letech z organizačních důvodů 
již pod taktovkou města.
Letošní festival je věnován nejen historii 
a kultuře židovského národa, ale i dvě-
ma významným výročím. A to 100. výro-
čí vzniku samostatného Československa 
a také k 70. výročí vzniku Státu Izrael. 
S tím souvisí také život židovského oby-
vatelstva v Československu – především  
v tom prvorepublikovém – i další klíčo-
vá data. Pro osudy míněných národů jde  
o roky 1938 nebo právě 1948, kdy se naše 
země zahalila do další totality.
Přestože jednotlivé ročníky Festivalu ži-
dovské kultury mají přibližně podobný 

scénář, každý z nich je originální svým 
zaměřením. Tak se pokusme zamys-
let nad mnoha historickými událostmi  
a souvislostmi, vzpomeňme s respektem 
a s hlubokým zamyšlením se všechny ne-
gativní a tragické události i souvislos-
ti, ale naopak doby rozvoje a radujme 
se s židovskými klezmerovými kapelami  
i třeba pozitivním a ironickým židov-
ským humorem.
Rád bych poděkoval všem aktivistům  
i pořadatelům tohoto významného  
a smysluplného festivalu za iniciativu, 
elán a práci a vám - vážení čtenáři těchto 
řádků i festivalových novin – si dovolu-
ji popřát pozitivně a smysluplně prožitý 
týden v Holešově, navázání nových přá-
telství a také obohacení znalostí či jen 
pobavení se a rozptýlení v podnětném 
letním čase a v našem krásném městě. 
Těším se na setkání s vámi.

Rudolf Seifert, starosta

Letošní festival patří nejen výročí republiky

Prodej vstupenek, možnost odebrání každodenních festivalových novin, progra-
mů, plánů města a dalších informací ve festivalovém stanu na náměstí Dr. E. Beneše od  
23. 7. 2018, případně před jednotlivými festivalovými akcemi na místě jejich konání a v Městském  
informačním centru v Holešově. Vstupenka, umožňující volný vstup na všechny akce festivalu po ce-
lou dobu jeho konání (úterý – sobota): 400 Kč dospělí / 300 Kč senioři, studenti a děti od 7 let.  
Celodenní vstupenka: sobota 28. 7. 2018 dospělí: 150 Kč / senioři, studenti: 100 Kč. Jednotlivé akce 
od 25,- do 50,-. Hrad Kurovice bude ve spojitosti s Festivalem židovské kultury a novým objevem na-
bízet mimořádné prohlídky s průvodcem po celou dobu konání festivalu v době od 15 do 17 hodin. 
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Stručně z historie festivalu

Na co se mimo jiné můžete těšit?
Ani letos nebude chybět festivalový stan, 

který bude stát na náměstí Dr. E. Beneše od 
pondělí 23. 7. do pátku 27. 7. vždy od 10 do 
16 hodin. Uvnitř budou k dispozici propa-
gační materiály, brožury, festivalové noviny, 

O programu festivalu vás budeme 
informovat také na

www.holesov.cz

Holešovsko a v neposlední řadě bude ve stanu 
také možnost zakoupit si vstupenky na jed-
notlivé akce. Novinkou letošního ročníku 
budou stylová trička  a jarmulky s te-
matikou holešovské židovské památky.

Fenomén festivalu židovské kultury 
v Holešově je úzce provázán se vzni-
kem a působením občanského sdru-
žení OLAM - Společnost Judaica 
Holešov (hebrejský název „Olam“ zna-
mená „věk“ i „svět“). Nadšenci, původ-
ně vesměs členové Společnosti přátel 
Izraele, založili toto sdružení vede-
né J. Richterem, aby rozvíjeli svůj zá-
jem o judaismus, židovskou historii  
a židovské památky a navázali tak na 
významnou tradici židovské kultury  
v Holešově. 
Tomu ale předcházela na jaře roku 
2000 jejich aktivní snaha zkultivovat 
zdejší vzácný židovský hřbitov a získat 
informace o historii zdejšího ghetta  
a jeho osobnostech.
V roce 2001, ve spolupráci s Židovskou 
obcí v Brně, zorganizovali na hřbitově 
první brigádu dobrovolníků ze zahra-
ničí, kterou vyslala organizace INEX 
- SDA. Tito brigádníci však nejezdí do 
zahraničí jen pracovat, ale především 
poznávat kraj, lidi a kulturu svého do-
časného působiště. Proto bylo rozhod-
nuto uspořádat pro ně první festival 
židovské kultury.
První ročník Festivalu židovské kul-
tury se uskutečnil v sobotu 11. srp-
na 2001. Jednodenní akce byla připo-
mínkou na vypálení nové holešovské 

synagogy v noci z 11. na 12. srpna 1941. 
Vyvrcholila koncertem při svíčkách 
Vladimíra Merty a Jany Levitové.
Festival se postupně rozrůstal téma-
ticky i časově.  Rozšíření festivalu  
z jednodenního na celotýdenní sérii 
koncertů, přednášek a tanečních vy-
stoupení vedlo k založení občanské-
ho sdružení Společnost Judaica Hole-
šov, která si vzala pořádání festivalu 
pod svůj patronát a garantovala jak 
jeho dramaturgii, tak organizační a fi-
nanční stránku jeho pořádání.

Festival židovské kultury se stal během 
krátké doby jedním z nejrozsáhlejších 
kulturních projektů v Holešově. Stal 

se modelem pro různé podobné akce  
a festivaly prakticky po celé republice. 
Organizační a finanční náročnost fes-
tivalu vedla k postupnému zapojování 
města Holešova a městského kulturní-
ho střediska Holešov do jeho přípravy. 
V situaci, kdy se OLAM – společnost 
Judaica postupně stále více orientoval 
na duchovní stránku judaismu a hlav-
ní dramaturg festivalu, jeho zaklada-
tel a předseda OLAMu Jiří Richter one-
mocněl, převzalo organizaci festivalu 
počínaje rokem 2014 město Holešov, 
Městské kulturní středisko Holešov  
a nově Rottal Klub Holešov, z. s. v pl-
ném rozsahu.
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Narodil se v roce 1960 v australském Mel-
bourne, je ženatý a má čtyři děti. 

Daniel Meron pracuje v izraelské di-
plomacii od roku 1987. V minulosti půso-
bil na washingtonské ambasádě Izraele, kde 
byl zmocněncem pro záležitosti Kongresu 

a působil jako prostředník mezi izraelskou 
vládou a americkým zákonodárným sborem. 
Působil také jako zástupce velvyslance na am-
basádách v Norsku a na Kypru. 

Ve funkci mimořádného a zplnomocně-
ného velvyslance Státu Izrael v České repub-
lice je od února 2017, kdy odevzdal pověřo-
vací listiny do rukou prezidenta republiky 
Miloše Zemana a nahradil tak svého před-
chůdce Garryho Korena (ten navštívil festi-
val židovské kultury v Holešově v roce 2015). 
Daniel Meron před pozicí velvyslance v ČR 
působil jako Ředitel Odboru OSN a mezi-
národních organizací na izraelském Mi-
nisterstvu zahraničních věcí v Jeruzalémě  
(2012 – 2016).

„Vztahy mezi Izraelem a Českou republi-
kou byly výjimečné od samého svého počátku. 
V roce 1947 Československo na půdě Valného 
shromáždění hlasovalo ve prospěch Rezoluce 

o rozdělení tehdejšího britského mandátu 
Palestina, a bylo mezi prvními zeměmi, kte-
ré uznaly Stát Izrael, stalo se tak čtyři dny 
po vyhlášení nezávislosti Izraele 18. května 
1948. Především pak Češi pomohli naší zemi 
přežít v těžkých prvních dnech její existence, 
když poskytli Izraeli nejen vybavení, ale i vý-
cvik letectvu nově vzniklého státu. Tato pod-
pora byla a je svědectvím, jak silné vztahy obě 
země sdílely v minulosti a sdílejí i dnes. Po-
litika komunistického režimu donutila Čechy 
násilně přerušit diplomatické vztahy s Izrae-
lem, nicméně v okamžiku, kdy byl český ná-
rod znovu schopen demokraticky zvolit svůj 
vlastní osud, byla pouta mezi našimi národy 
obnovena a diplomatické vztahy znovunavá-
zány. Dnes se tento vztah přetavil v plnohod-
notné partnerství, z něhož těží obě strany,“ 
vysvětluje Meron na webových stránkách vel-
vyslanectví.  (archiv)

Festivalu se zúčastní také velvyslanec Státu Izrael J. E. Daniel Meron

Letošní ročník bude zahájen netradičně - tiskovou konferencí
Z důvodu unikátního objevu židovské-

ho nápisu na Hradě Kurovice, povedou 
první kroky velvyslance J. E. Daniela Me-
rona, starosty města a dalších vážených 
hostů právě tam. Na Hradě Kurovice do-
jde k oficiálnímu odhalení a představení 
objevu. Poté bude následovat Slavnostní 
pietní akt pocty a vzpomínky na židovské 
občany, spojený se symbolickým vysaze-
ním smuteční vrby v parčíku na náměstí 

Svobody v Holešově. Samotné slavnostní 
zahájení festivalu židovské kultury Ha-Ma-
kom pak proběhne ve velkém sále holešov-
ského zámku a bude spojené s předsta-
vením výstavy Masaryk a Svatá země. 
Úterní program uzavře Zahajovací kon-
cert festivalu „Cesta za židovskou písní“  
v podání Lenka Lichtenberg kvartet.

Zahajovací koncert: Lenka Lichtenberg kvartet
Začínala jako malá zpěvačka v Semaforu. 

Po emigraci do Kanady se vrátila ke kořenům 
své židovské rodiny a věnuje se písním, při-
pomínajícím historii holocaustu. 

Kdo je Lenka Lichtenberg? Může-
me si ji pamatovat jako Lenku Hartlovou.  

V šedesátých letech zpívala s Jiřím Suchým 
pár semaforských hitů. Zpěváci toulaví, Na 
louce zpívaj drozdi, Na obloze tetelej se mráč-
ky. V sedmdesátých letech vystudovala Praž-
skou konzervatoř, v osmnácti letech se roz-
hodla emigrovat, ale své profese se nevzdala. 
V Dánsku zpívala ve folkových klubech a v iz-
raelské restauraci a studovala muzikologii. 
Když přesídlila do Kanady, rozhodla se (po 
návštěvě Izraele) být pouze židovskou zpě-
vačkou. Rodina její matky skoro celá zahy-
nula během holocaustu, tak se, zjednodušeně 
řečeno, vlastně vrátila ke kořenům. V Kanadě 
pokračovala v muzikologických studiích (tzv. 
ethno music) a zároveň zpívala, hrála na ky-
taru a klavír, aranžovala, komponovala. Vě-
novala se hlavně jidiš písním, potažmo jidiš 
kultuře a jazyku. Sbírala polozapomenuté pís-
ně, upravovala je. Seznámila se s básníkem 
Simchou Simchowitchem (přežil holocaust 
v Polsku) a zhudebnila řadu jeho básní. V 
poslední době se rozhodla věnovat se také  
liturgické hudbě.

foto archiv
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Židovské památky v Holešově

Vznik Festivalu židovské kultury Ha-Makom 
v Holešově je kromě bohaté historie a tradic jed-
noho z nejvýznamnějších židovských osídlení na 
Moravě podmíněn i existencí mimořádně hodnot-
ných stavebních památek. Holešovské židovské 
město vznikalo od druhé poloviny 15. století  ko-
lem cesty, vedoucí na tehdejší holešovský hrad, 
sídlo majitelů města. Jeho hlavní ulice se ve svém 
hmotovém řešení dochovala dodnes – je to ná-
městí Svobody, ulicovitě vedoucí na náměstí sv. 
Anny. Několik domů obsahuje ve svých zdech vý-
znamné židovské památky. Je to jednak dům č.p. 
122 (Květákův dům), který byl židovskou radni-
cí a v přízemí se zachovaly barokní prvky (klenu-
tý průjezd). Vedle něj se nachází mohutná hmota 
domu č.p. 123, opět s barokními prvky (zejména 
průjezd) – židovská škola, kde byl zřejmě umístěn 
i rabinát pro sousední synagogu, ke které se cho-
dilo průjezdem. Naproti domy č.p. 103 a 104 jsou 
pozůstatky barokního „špalíčku“ domů, ke kte-
rému patřil ještě již zbouraný hostinec Kamenec  
a rovněž již z větší části neexistující dům č.p. 105  
s předsunutým schodištěm, typickým pro židovské 
stavitelství na Moravě. Dále směrem ke sv. Anně se 
nachází dům č.p. 134 (Kleinův dům) sice s moder-
ní fasádou, ale s dochovaným složitým trámovým 
stropem v přízemí, ve kterém se nacházela od roku 
1808 talmudská studovna (a po 2. světové válce 
modlitebna). Nejkrásnější architekturu má dům 
č.p. 133 s čistě klasicistní fasádou a umělecky ztvár-
něnými dřevěnými vraty, který je kulturní památ-
kou. Původní židovské osídlení se tedy rozkládalo  
v oblasti dnešního náměstí Svobody a zasahovalo až 
do ulice Malé. Úspěšní židovští obchodníci a řeme-
slníci si zakupovali ale i domy na hlavním náměstí 
a dále v křesťanské části ulice Malé. Na to reagovala 
v roce 1726 (na území celé habsburské monarchie) 

vláda tzv. translokačním reskriptem, nařizujícím 
separaci Židů do ghett a odstranění jejich domů  
„u okolí kostelů, náměstí a tras procesí“. Na zá-
kladě tohoto nařízení byli Židé nakonec z křesťan-
ského města přesídleni do části kolonie domků, 
které byly možná už na konci 17. století postave-
ny za původním židovským městem v dnešní uli-
ci Příční a Hankeho. Zatímco domy na náměstí 
Svobody byly vesměs výstavné, měšťanského sty-
lu, tyto domky měly spíše venkovský charakter, 
byly vlastně typizované –jednalo se o přízemní 
chalupy s pultovou střechou, řazené po dvojicích 
zadní stěnou k sobě. Zatímco řada těchto domků 
kolem vchodu na židovský hřbitov se alespoň tor-
zálně zachovala (ale v těchto domcích bydleli křes-
ťanští zaměstnanci panství), dvě řady mezi Příční  
a Hankeho ulicí, ve kterých se soustřeďova-
lo židovské obyvatelstvo byly ve druhé polo-
vině 20. století kompletně odstraněny pro vý-
stavbu neforemné krabice Domova důchodců  
(Domov pro seniory).

Zcela nejvýznamnější památkou, zachova-
nou v Holešově, je straá, tzv. Šachova synagoga. 
Tato evropsky unikátní architektura se nachá-
zí v Příční ulici (ve dvoře někdejší židovské školy 
č. 123. Jedná se o samostatně stojící budovu ob-
délného půdorysu s několika přístavbami, zavr-
šenou nízkou valbovou střechou. Respektování 
domovních parcel si vyžádalo orientaci synagogy  
k severovýchodu, tedy oproti pravidlům, určujícím  
u synagog jejich orientaci na východ je osa bu-
dovy poněkud posunuta. Stávající synagoga byla 
postavena s povolením Jindřicha ze Šternberka  
v roce 1560 na místě starší, požárem zničené dře-
věné svatyně. Z renesančního období pochá-
zí obvodové zdivo a základní rozvrh budovy. Dis-
pozičně se budova člení na hlavní patrový sál  

v přízemí (dle tradičních předpisů zahloubený 
zhruba o jeden metr pod úroveň okolního terénu), 
ke kterému z jižní strany přiléhá obdélné, v příze-
mí zaklenuté a v obou vyšších patrech plochostro-
pé přísálí. Na hlavní budovu navazuje komunikač-
ní přístavba s předsíní, chodbou a dvěma schodišti 
(zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy). V předsíni se 
nachází kamenné obřadní umyvadlo tzv. kijor  
s hebrejským nápisem (v překladu „Práce pro-
vedená levity“) a datací chronogramem do roku 
1611. Hlavní sál obdélného půdorysu má rozmě-
ry 10,7 × 7,8 m a je završen zrcadlovou klenbou 
o světlé výšce 8,25 m. Jižní stěna sálu nad přísá-
lím je ve výši patra prolomena dvěma arkádami, 
vedoucími do ženské galerie. Uprostřed hlavní-
ho sálu se nachází osmiboké vyvýšené řečniště  
s dvojicí protilehlých schodišť, zdobené rokokovou 
kovanou mříží z 18. století (tzv. bima). K východ-
ní stěně sálu je připojen svatostánek se schrán-
kou na tóru (aron ha-kodeš) z počátku 18. stole-
tí, opatřený bohatou štukovou výzdobou. Štukový 
nástavec obsahuje kartuš s hebrejským nápisem 
(„Koruna tóry svaté“), nad níž drží dvě orlice zla-
tou korunu. Stěny sálu zdobí štukatura a orna-
mentální výmalba s rostlinným dekorem a heb-
rejskými nápisy. Výzdoba, datovaná do období 
těsně před rokem 1737, je ovlivněná moravský-
mi lidovými motivy, pravděpodobně se jedná  
o dílo polských židovských imigrantů. Ženská ga-
lerie v prvním patře o rozměrech 11,4 × 5,2 m je 
plochostropá a s lodí je propojená dvěma stlače-
nými arkádovými oblouky. Horní část stěn a zá-
klenky oblouků zdobí dekorativní výmalba s heb-
rejskými liturgickými texty. Druhé patro zaujímá 
místnost bývalé talmudské školy s dřevěným trá-
movým stropem. Horní část stěn a záklop stro-
pu mají rovněž bohatou ornamentální výmalbu 
s hebrejskými liturgickými texty. Výzdoba obou 
místností obsahuje vegetabilní, zoomorfní i ale-
gorické motivy a nese zřetelné znaky polské pro-
venience. Z místnosti školy je možné drobnými 
dvířky vstoupit do podstřeší, kde se nachází tzv. 
geniza, tedy prostor pro ukládání již nepotřeb-
ných liturgických pomůcek, především knih, letá-
ků s kázáním a dalších svatých textů. V roce 1997 
byly tyto předměty zčásti vyzvednuty a převeze-
ny ke konzervaci a průzkumu do Židovského mu-
zea v Praze. Zbytek se dodnes nachází v půdním 
prostoru po obvodu klenby. Na rubu klenby byl  
v maltové mazanině objeven hebrejský nápis Mor-
dechaj, zřejmě jméno stavitele klenby.

Nejstarší částí holešovské synagogy je obvodo-
vé zdivo sálu, zbudované krátce po požáru v roce 
1560. Původní vstup vedl jihozápadní stěnou, kde 
dodnes zůstala dochována později zazděná dveřní 
nika. V roce 1611 vznikla před celou boční, jihový-
chodní stěnou sálu rozměrná přístavba, obsahují-
cí v přízemí přísálí a v patře ženskou galerii – oba 
nově přičleněné prostory se sálem spojovala dvoji-
ce širokých arkádových oblouků. Před vstupem do 
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přísálí zřejmě současně vyrostla i nevelká předsíň 
se vstupní chodbou, opatřenou obřadním umyva-
dlem datovaným do roku 1611. Po bezmála stole-
tém fungování zvětšené synagogy však počátkem 
18. století (roku 1709) hodlali Židé zbudovat novou 
synagogu – její výstavba však nebyla povolena.  
K rozsáhlejší přestavbě stávající synagogy získa-
li holešovští Židé povolení až v roce 1725. Záměr 
zvýšení objektu o 4,5 m neschválili hodnostáři řím-
skokatolické církve, synagoga však mohla být ale-
spoň nově zaklenuta. Nad sálem synagogy právě 
tehdy vznikla vysoká necková klenba s jednodu-
chou štukovou výzdobou, interiér doplnila pozo-
ruhodná nástěnná výmalba. Dvojice arkád ženské 
galerie v patře byla zvýšena, ještě v průběhu pře-
stavby však musely být arkády opět sníženy, čímž 
oblouky dostaly stávající, výrazně stlačeně půlkru-
hový tvar. Tato úprava však umožnila využít i pro-
stor nad ženskou galerií, což současně vysvětluje  
i její malou výšku. Prostor nad ženskou galerií, si-
tuovaný ve druhém patře přístavby, překryl trámo-
vý strop, dendrodatovaný do doby po roce 1725. 
Tato dobře prosvětlená místnost byla využita pro 
židovskou školu a dostala i samostatný přístup 
z přízemí. Dendrochronologií potvrzená datace 
stropů souzní se zprávami historických prame-
nů, které uvádějí úpravy části synagogy s ženskou 
galerii. V 18. století má původ i dobře dochované 
vnitřní zařízení synagogy. Na vedutě města Hole-
šova z doby kolem roku 1720 spatřujeme synago-
gu (pod označením Judenschul – židovská škola)  
s vysokou valbovou střechou. V pozdním 19.  sto-
letí vznikla stávající nízká valbová střecha, pro jejíž 
krov bylo káceno dřevo v letech 1892/1893.  Od 20. 
let 20. století přestala být Šachova synagoga vyu-
žívána k bohoslužebným účelům a na počátku 60. 
let prošla komplexní obnovou, aby mohla sloužit 
muzejním účelům. V roce 1963 se dočkaly restau-
rování pod vedením akademického malíře Rudol-
fa Růžičky interiérové malby. V letech 1993–1994 
proběhla další stavební oprava, spojená s kom-
plexním restaurováním interiéru. Šachova sy-
nagoga představuje jednu z vůbec nejcennějších  

a nejlépe dochovaných památek svého druhu u nás 
a je jedinečným svědectvím více než čtyřsetletých 
dějin židovské komunity v Holešově.

Druhou nejcennější židovskou památkou  
v Holešově je židovský hřbitov, který byl zalo-
žen nedlouho po konstituování židovské komu-
nity ve městě, ale první písemná zmínka po-
chází až z roku 1651. Nachází se na severním 
okraji židovské čtvrti asi 100 m vzdušnou čarou 
od synagogy. Areál, přístupný skrz vstupní dvorek  
z Hankeho ulice, má nepravidelně podkovovitý pů-
dorys a je vysunut na přirozený terénní útvar do 
nivy říčky Rusavy, která jej obtéká ze severu. Ved-
le vchodu se v linii zástavby Hankeho ulice nachá-
zí bývalý domek hrobníka. Vstupní partii hřbito-
va akcentuje architektonicky kvalitní obřadní síň 
z roku 1903, zbudovaná v eklektických historizu-
jících formách holešovským stavitelem Antoní-
nem Fischerem. Průčelí síně má střední osu zdů-
razněnu nízkým trojúhelným štítem a představuje 
zdrobnělou variantu průčelí Gartnerovy holešov-
ské Nové synagogy. V plochostropém interiéru, 
zdobeném původní nástěnnou výmalbou, se mimo 
jiné nachází kamenná deska se jmény 253 židov-
ských obětí, vyvražděných nacisty za druhé svě-
tové války. Zajímavý půdorys hřbitova, vysunu-
tého do terénního zářezu říčky Rusavy, vypovídá  
o determinaci terénem i postupném rozšiřová-
ní pohřebiště. Na jaře roku 1686 hřbitov postih-
la katastrofální povodeň, po které bylo starší po-
hřebiště plošně rozšířeno a ohrazeno dosud z větší 
části dochovanou zdí, zbudovanou z lomového, 
původně omítaného kamene. Přibližně v této for-
mě spatřujeme židovský hřbitov již na separač-
ním plánu z let 1727–1728. Ohradní zeď má tedy  
v celé dochované délce barokní původ a zůsta-
la, po četných úpravách, zachována na seve-
ru, severovýchodě a západě hřbitova. Zřetelné je  
i mladší navýšení hřbitovní zdi, provedené z cihel-
ného zdiva patrně v závěru 19. či na počátku 20. 
století. Náhrobky v počtu asi 1500 kusů jsou roz-
ptýleny téměř po celé ploše hřbitova mimo vstup-
ní části a vytvářejí nepravidelné řady s nápisy 

orientovanými k východu a západu. Nejstarší ná-
hrobky ze 17. století jsou soustředěny v nejzazší, 
severozápadní části hřbitova kolem tzv. rabínské-
ho pahorku, mladší náhrobky z první půli 18. stole-
tí nalezneme severozápadně od obřadní síně a také  
v jižní části hřbitova. Většina starších náhrobků 
má jednoduchý tvar – plochá kamenná stéla ob-
vykle bez dekorace, nahoře ukončená obloukem, 
má na lícní straně vytesán hebrejský nápis. Vý-
tvarně zajímavé jsou náhrobky s pozdně barokní 
profilací z první čtvrtiny 19. století, opatřené re-
liéfním dekorem s volutami, mušlemi a stylizo-
vanými rostlinnými prvky. Řada těchto výtvarně 
kvalitních náhrobků však již zmizela. Nejčastě-
ji použitým materiálem je žula (zejména u mlad-
ších náhrobků z konce 19. – první půli 20. století)  
a pískovec, méně pak mramor a vápenec. Hole-
šovský hřbitov je unikátní výskytem několika pří-
kladů vzácného typu náhrobní tumby – tj. dvou 
šikmých stél, vzepřených do tvaru sedlové stře-
chy, případně i s deskami na štítu. Nejstarší do-
chovaný náhrobek  pochází z roku 1646 (Jentl, 
dcera Icika), průzkum hřbitova v 70. letech 20. 
století však jako nejstarší identifikoval náhrobek  
z roku 1670. Nejproslulejším náhrobkem hřbito-
va je však tumba rabína Sabbatai ben Meir ha-Ko-
hena zvaného Šach (1621–1663), ke které dodnes 
putují ortodoxní věřící i ze zahraničí. Ze známěj-
ších osobností jsou na hřbitově pohřbeni členové 
rodiny Jelinků z Vizovic nebo spisovatel Max Win-
der (1855–1920). Poslední pohřeb se zde konal  
v roce 1987. Holešovský židovský hřbitov prezen-
tuje druhou zásadní část holešovské židovské čtvr-
ti, která je, na rozdíl od těžce narušeného města, 
velmi dobře dochována. Unikátnost hřbitova spo-
čívá nejen v celkovém počtu náhrobků a rozma-
nitosti jejich tvarů a výzdobných motivů, ale také 
v dochování několika příkladů vzácného typu ná-
hrobní tumby tvaru sedlové střechy, případně  
i s deskami na štítu. Židovský hřbitov je díky ne-
zbytné údržbě v poměrně dobrém stavu, ale vět-
šina náhrobků, zhotovených z měkkého pískovce  
a vápence, naléhavě volá po restaurátorském zása-
hu. Restaurována byla pouze unikátní tumba Sa-
bbatai ben Meir ha – Kohena. 

Už jen vzpomínka a pietní místo upomí-
ná na tzv. Novou synagogu, která byla zbudová-
na na západním konci dnešního náměstí Svobody  
v roce 1893. Autorem jejího projektu byl vídeň-
ský architekt Jakob Gartner (1861–1921), pře-
rovský rodák židovského původu, který synagogu 
pojal v honosném orientálním maurském sty-
lu. Stavba byla v roce 1941 nacisty a jejich míst-
ními přisluhovači úmyslně zapálena, ruiny byly 
odklizeny v roce 1942. Relikty synagogy pod par-
kově upravenou plochou pak v roce 2017 odkryl 
archeologický průzkum. Gartnerovým dílem je 
i protilehlý, dodnes stojící objekt s výškově ak-
centovaným nárožím, původně s kanceláří rabína  
a zimní modlitebnou.

Karel Bartošek 
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Zveme vás také na výstavy
Arkády zámku vystavují obrázky židovských památek, jak je vidí děti
Arkády zámku vystavují od 1. června do  
29. července obrázky holešovských dětí, kte-
ré na čtvrtky papírů zachytily svůj pohled na 
městské židovské památky. 
Výtvarný projekt vznikl u příležitosti letošní-
ho ročníku festivalu židovské kultury a zapoji-
ly se do něj základní školy i základní umělecká 
škola. Děti pod vedením pedagogů téměř celý 
školní rok na obrázcích pracovaly a využily 
mnoho výtvarných technik a to bez omezení. 
Například žáci z 1. základní školy pod vede-
ním Michala Pilaře využili i možnosti naski-
covat si práce přímo v synagoze a na židov-
ském hřbitově. 
„Před dvěma lety jsme zorganizovali výstavu 
Malovaný zámek. Do arkád jsme nainstalovali 

obrázky dětí, které tehdy kreslily a malova-
ly jen zámek. Nádvoří krásně ožilo a naše le-
tošní snaha stejná. Chceme potěšit lidi, kteří 
k nám přijíždějí, chceme dětem udělat radost 

tím, že oceníme jejich práci a chceme zvidi-
telnit naše židovské památky,“ řekla k pro-
jektu za MKS Holešov organizátorka výstavy  
Dana Podhajská.

Výstava Masaryk a Svatá země představuje na 
patnácti panelech mnohdy dosud nepubliko-
vané fotografie a další archivní materiál z ná-
vštěvy prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka 
do Svaté země v roce 1927.

Masaryk a Svatá země - unikátní snímky z návštěvy prvního  
československého prezidenta Tomáše G. Masaryka ve Svaté zemi v roce 1927

Přesně před devadesáti lety navštívil T. G. Masaryk také město Holešov
O možných návštěvách TGM v Holešově na 
konci 19. století nejsou žádné doklady, i když 
nejsou vyloučeny. TGM byl v letech 1891-1893 
zvolen do vídeňské Říšské rady za Mladočes-
kou stranu ve volebním obvodu Valašsko.  
Za svými voliči jezdil do Rožnova, Vsetína  
a Valašského Meziříčí – vlakem (tratí Kojetín 
– Valašské Meziříčí) přes Holešov.  
Léto v roce 1898 strávil TGM s rodinou  
(na pozvání svého přítele, Františka Tábor-
ského) ve Chvalčově. Odtud konal pěší túry 
na Hostýn, je zdokumentována jeho návště-
va na mlýně v Brusném. 
Přímá snaha o návštěvu TGM v Holešo-
vě vznikla poprvé až v prosinci roku 1918. 
Tehdy proběhl v Holešově velký protižidov-
ský pogrom, který si vyžádal dvě lidské obě-
ti. Vedení města bylo pogromisty paraly-
zováno (obsadili radnici), nevyvinulo však 
proti nim prakticky žádnou aktivitu. Obá-
vali se kritiky. Obrátili se proto na nejvyš-
ší autoritu v zemi – prezidenta Masaryka. 
V dopise, který mu zaslali se snažili vysvět-
lit negativní pohled na židovské obyvatel-
stvo, který vyústil až ke vzniku pogromu. 
Tehdejší představitelé Holešova zřejmě  
neznali dřívější Masarykovy aktivity 

proti antisemitismu – zejména v případě 
tzv. Hilsneriády v Polné – a tudíž jeho odpor 
proti paušálnímu odsuzování Židů. Na tento 
dopis, který byl ve své době zejména v míst-
ním tisku hojně publikován, Masaryk nikdy 
neodpověděl.

Ke skutečné návštěvě TGM v Holešově do-
šlo 23. července 1928. Ta byla součástí jeho 
cesty na Radhošť – prezident se zastavoval  
(a byl vítán) prakticky ve všech obcích, kte-
rými projížděl.

Krátce se zastavil ve Všetulích a pokračoval 
do Holešova. Projel slavnostní bránou u bu-
dovy gymnázia hustým špalírem lidí na ná-
městí, kde pro něj byla připravena před bu-
dovou tehdejší radnice (nyní č.p. 11 – dům s 
průchodem na náměstí sv. Anny) vyzdobená 
tribuna a čekalo mnoho set diváků. 

Dochované snímky z návštěvy prv-
ního československého prezidenta 
v Holešově budou taktéž k vidění ve 
velkém sále holešovského zámku od  
24. 7. 2018.

Zároveň osvětluje jeho výjimečný vztah k ži-
dovství a jeho genezi od Masarykových dět-
ských let. Výstava se dotýká i působení 
Masarykova syna a pozdějšího ministra za-
hraničí Jana a připomíná významnou roli, 

kterou ve vztahu k židovskému národu a Státu  
Izrael sehrál.
Výstava bude slavnostně představena  
v den zahájení festivalu 24. 7. v 17 hodin 
ve velkém sále holešovského zámku.
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Unikátní objev židovského nápisu na zdi 
kurovického hradu
Majitel hradu povolal k nalezeným nápisům 
pracovníky památkové péče, kteří nápisy  
s velkým překvapením určili jako nápisy 
hebrejské. Jejich přepis je uveden níže:

לגס
.....רב םהירבא אנ
רדס ה םונב הרינ
תינ

לז םהרבא ררה מ רדגיבא םיאנ
ה ...בק םויב השרפב בתכנ
קפל וית תנש רכדמב

Nejblíž dveří na jejich levé straně se nalézá 
jednoslovný nápis, sestavený z relativně vel-
kých, cca 10 cm vysokých písmen, vyškraba-
ných plošně do zralé, zatvrdlé omítky pokryté 
interiérovým nátěrem. Byl společně s oběma 
dalšími nápisy na hradu přečten, přeložen  
a interpretován hebraisty Jiřím Richterem  
a Dr. Miriam Havelkovou. Jedná se o vý-
raz SEGOL. Tento výraz se používá ve sta-
rých hebrejských textech v různých význa-
mech, nejpravděpodobnější je zkratka, která 
v překladu znamená „Levi“ či „kníže Levitů“, 
tj. označuje příslušnost dané osoby ke kme-
ni Levi – k jednomu z 12 kmenů židovského 
národa, který měl specifické postavení mezi 
Izraelci – Levité vykonávali určité kněžské 
funkce, sloužili jako chrámoví zpěváci, hu-
debníci a učitelé. V souvislosti s oběma další-
mi delšími nápisy může tedy tento nápis na-
značovat, že na hradu pobýval (a možná byl 
i autorem nápisů) někdo, kdo odvozoval svůj 
původ od kmene Levi.
Na levé straně dveří jsou umístěny dva delší 
texty. Jsou opět z písmen, vyrytých do omít-
ky, písmena jsou menší, cca 3 – 4 cm vysoká, 
jednoduchá. Texty jsou částečně poškozené, 
některá písmena v nich nemají jednoznač-
nou podobu, lze je číst různě. Proto hebrais-
té při překladu nabídli několik variant čtení 
(překladu).         
Horní (druhý) text má tři řádky, přičemž 
první je neúplný (poškozený). Text je ná-
boženského charakteru a lze jej přeložit 
např. jako:

Nechť Avraham, syn---,
osvětlí o půstu Tóru (řád Tóry), 
připraví /upevní/ pochopení.
Zcela zásadní je třetí, spodní nápis. Je rov-
něž třířádkový, obsahuje několik nečitelných 
písmen, která komplikují čtení a překlad. 
Zhruba lze text přeložit jako:

Nechť je můj vzácný otec, náš učitel, pan, 
rabi Avraham, blahé paměti, 
jak zapsáno při odchodu (nebo: v části Tóry) 
dne --- pátého, 
nehostinného roku 1656/7.

Mimořádná je relativně přesná datace nápi-
su, kdy sice chybí určení dne a měsíce, ale je 
určen rok (kvůli přesahu měsíců židovského 
a hebrejského kalendáře může tento rok být 
jak 1656, tak 1657). Tato datace je z historic-
kého hlediska překvapivá – nálezce nápisů 
se dokonce původně domníval, že na hradu  
mohli za druhé světové války být shromáždě-
ni (drženi na nucených pracech) Židé z okolí, 
kteří mohli nápisy na zdi zanechat. 
O Židech ve druhé polovině 17. století v Ku-
rovicích se zachovala jediná písemná zmínka  
a to v Inventuře majetku manství v Kurovi-
cích po smrti vlastníka holešovského pan-
ství, hraběte  Jana z Rottalu – který biskup-
ské manství v Kurovicích držel v letech 1651 
- 1674 (zápis proveden 1675):
„…(popis hradu) Pokoje však a celá budova 
zvenku je velmi zchátralá, ruinovaná a při-
tom zcela přístupná. … Obec má také svo-
bodnou výrobu lihu. Poddaní jsou povinni 
příděl vyrobit a přenechat užitek do nájmu 
židovi z Holešova… Žid jim je má volně vy-
šenkovat kromě doby, kdy se slouží mše sva-
tá. V obci se vybírá zvláštní mýto. Jeho ob-
sluhu má v nájmu opět holešovský žid…“

Je tedy zřejmé, že za hraběte Jana z Rottalu, 
od roku 1650 majitele nedalekého holešov-
ského panství se silným židovským osídle-
ním a současně držitele kurovického manství 

měli holešovští Židé možnost zasahovat do 
hospodářského dění v Kurovicích. Vzhledem  
k tomu, že Jan z Rottalu holešovské Židy vel-
koryse podporoval, nelze vyloučit, že mohli 
využívat prostory panstvem nevyužívaného  
a chátrajícího hradu a to snad i pro ubytování. 
V první polovině padesátých let 17. století, bě-
hem ukrajinského, kozáckého povstání Boh-
dana Chmelnického proti Polsko – litevskému 
státu dochází na Ukrajině, Litvě, Bělorusku  
i v Polsku k mimořádně masivní genocidě 
zde žijící židovské menšiny (odhaduje se 100 
tis. obětí), která vyvolala ještě větší exodus 
Židů mimo jiné do českých zemí. V roce 1655 
kozáci Bohdana Chmelnického dobyli litev-
ské Vilno a zavraždili zde skoro 25 tisíc osob, 
převážně Židů. Prchl odtud mimo jiné Sa-
bbatai ben Meir ha Kohen (zvaný Šach), je-
den z deseti nejvýznamnějších židovských 
rabínů všech dob, který v letech 1657 – 1663 
(do své smrti) působil jako rabín v Holešo-
vě. Prostory kurovického hradu mohly tedy 
fungovat jako místo dočasného ubytování 
židovských uprchlíků z oblastí Chmelnické-
ho povstání, čemuž odpovídá i chmurné vy-
znění vyškrábaných textů („nehostinný rok 
1656/7“).

Nález hebrejských nápisů, přesně datovaných 
do roku 1656/7,  umístěných v horním patře 
hradu,  je mimořádně unikátním dokladem 
tehdejších dějů, jakýmsi „snímkem“ života 
pronásledovaných Židů a pomoci, kterou jim 
poskytoval jinak historií za velkou tvrdost  
a přísnost kritizovaný holešovský pán.

Karel Bartošek

pokračování ze strany 2
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Stát Izrael letos slaví 70. výročí 

Tisková zpráva ze dne 18. července 2018
Na židovském hřbitově v Holešově pracují dobrovolníci z celého světa

Před 70 lety se splnil sen, o kterém po dva ti-
síce let snily generace Židů. Na území starově-
kých židovských království obnovili svou stát-
nost a založili novodobý Izrael.

Svou nezávislost vyhlásili Izraelci 14. květ-
na 1948, letos si však výročí založení stá-
tu připomněli už 19. dubna. Podle židov-
ského lunárního kalendáře totiž byla 
Deklarace nezávislosti přečtena 5. dne mě-
síce ijar roku 5708, který letos vycházel na 
20. duben gregoriánského kalendáře. To je 
ale pátek, kdy večer začíná šabat, a tak Iz-
rael slavil Den nezávislosti o den dříve, tedy  
4. ijaru 5778 - 19. dubna 2018.
O samotnou myšlenku samostatného státu  
v novodobé historii se zasloužil zakladatel si-
onistického hnutí Theodor Herzl, vídeňský ži-
dovský novinář. V knize Židovský stát navr-
hl v té době revoluční krok - návrat do země 
předků, kterou v jejich národním povědo-
mí reprezentoval pahorek Sion v Jeruzalé-
mě. Šance na vznik nezávislého státu ale byly 
na konci 19. století mizivé, neboť zanedbaná  
a chudá Palestina byla součástí Osmanské 
říše. Teprve její rozpad po 1. světové válce 
dal Židům, kteří se už začali na území předků 
usazovat a zakládat zemědělské osady, novou 

naději. Tu ale přerušila 2. světová válka, která 
měla drtivý dopad na celý židovský národ. Bě-
hem holokaustu nacisté vyhladili na šest mili-
ónů Židů, což činilo zhruba 36 procent tehdej-
ší celosvětové židovské populace. Nevraživost 
mezi arabskými a židovskými obyvateli po 
válce narůstala. V Jeruzalémě propukly bouře  
a byly přerušeny dodávky vody a potravin do 
města, které bylo několik týdnů obléháno. 
Propukly bouře v Haifě, odkud během břez-
na a dubna 1948 odešla většina Arabů, kteří 

Souběžně s Festivalem židovské kultury 
probíhá v Holešově také workcamp Jewish 
Holešov 2018, mezinárodní dobrovolnic-
ký projekt, do kterého se každý rok zapo-
jují lidé z celého světa, aby pomohli očistit  
a opravit židovský hřbitov. Od středy  
18. července zde pracuje osm cizinců z Me-
xika, Turecka, Španělska a Francie. 
 
Dobrovolníci navázali na práci kolegů z pře-
dešlých ročníků a budou se snažit opravit 
deset hrobů na konci první řady a ve dru-
hé řadě. Očistí je od hrubého plevele a ná-
letů a narovnají boční žulové desky. „V ně-
kterých případech je to skutečně namáhavá 
práce, desky mají i tři sta kilo. Pokud leží na 
hrobě, znamená to, že je musíme nadzved-
nout, opatrně posunout, aby se nerozpadly, 
odplevelit, podložit geotextiliemi, kamín-
ky a štěrkem a zase opatrně vrátit,“ popsal 
práci cizinců koordinátor workcampu Fran-
tišek Brázdilík. 

Do Holešova přijel třiadvacetiletý pár  
z Turecka, osmnáctiletý chlapec a dívka  

až v tomto období začali být označováni jako 
Palestinci.
V noci na 15. května byla v Tel Avivu přečtena 
deklarace nezávislosti, která je napsána heb-
rejsky na svitku připomínajícím biblické tex-
ty. Tato deklarace obhajuje právo Židů na ne-
závislý stát, zmiňuje nacistické kruté události 
a pokračuje vyhlášením existence nového ži-
dovského státu Izrael.

Hana Helsnerová

z Francie,  jednadvacetiletá Španělka, třice-
tiletý španělský pilot vrtulníku a dvě zkuše-
né dobrovolnice z Mexika (27 a 31 let), které 
zažily i jiné workcampy, například v Kana-
dě a na Islandu. Motivace je pro ně různá 
- někteří chtějí pomoci, jiní poznat kulturu 
cizí země. Osmnáctiletou Francouzku Ju-
dith, která na podzim začne studovat práva, 
přitáhly do Holešova židovské kořeny její-
ho dědečka.  

Kromě práce čekají cizince výlety po oko-
lí , ale také ochutnávky jídel, které navařili 
přátelé z jiné země. Těší se ale také na tra-
diční opékaní špekáčků, což je pro ně docela 
raritní zážitek.   

Workcamp Jewish Holešov 2018 je projek-
tem, který pro pořadatelské Městské kultur-
ní středisko Holešov s finančním přispěním 
Židovské obce Brno zajišťuje nevládní ne-
zisková organizace INEX-SDA. Konkrétní 
náplní práce dobrovolníků je vyhrabat hřbi-
tov, posekat trávu, očistit náhrobky a ošet-
řit jejich kovové části. 



.
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PROGRAM
FESTIVALU
24. - 29. července 2018

Úterý - 24. července

Pátek - 27. července

Středa - 25. července

Čtvrtek - 26. července Sobota - 28. července

Neděle - 29. července

    14:00 | Oficiální představení unikátního 
židovského nápisu v kurovickém hradu
Hrad Kurovice

    15:30 | Slavnostní pietní akt pocty  
a vzpomínky na židovské občany
parčík - nám. Svobody

    17:00 | Slavnostní zahájení festivalu ži-
dovské kultury Ha-Makom spojené s před-
stavením výstavy Masaryk a Svatá země.
zámek Holešov, Velký sál

    18:30 | Zahajovací koncert festivalu  
„Cesta za židovskou písní“ 
Lenka Lichtenberg kvartet
zámecké nádvoří

    10:00 | Komentovaná prohlídka 
Šachovy synagogy - V. Brázdil
Šachova synagoga

    12:00 | Voda pro Izrael - naděje pro 
svět, přednáška - Ing. Vykoukal
Šachova synagoga

    13:30 | Synagogy České republiky
prezentace dochovaných synagog v podání 
Ing. arch. Jaroslava Klenovského /ŽO Brno/
Šachova synagoga

    11:00 | Co možná nevíte
Šachova synagoga /novinky, objevy/
přednáška - Vratislav Brázdil
Šachova synagoga

    08:30 | Komentovaná prohlídka
Šachovy synagogy - Vratislav Brázdil
Šachova synagoga

    "Po stopách krnovských židů" 
- cesta za poznáním. /Krnov, Osoblaha, Cvilín/.

Moravskoslezský kraj

    10:00 | •SWINGOVÉ  MATINÉ
Big Band Holešov Josefa Hájka & Peter Lipa
zámecké nádvoří

    11:30 | Rudolf Jelinek - prezentace 
firmy spojená s ochutnávkou produktů
zámecké nádvoří

    14:00 | Po stopách židů 
/nové objevy/ - Ing. Karel Bartošek
Hrad Kurovice

    14:30 | Jazz na nádvoří zámku
Moravské jazzové duo, Milan Kašuba - kytara, 
Petr Kořínek - basa + zpěv a Dáša Ubrová - zpěv
zámecké nádvoří

    20:00 | RabiGabi a.G - klezmerový večer, 
jehož součástí budou i tanečníci z taneční složky 
skupiny Hradišťan.
zámecké nádvoří

    16:00 | Uctivá poklona - humoristická 
scénická koláž nejen ze židovských anekdot  
Vladimíra Dvořáková + Malé divadlo MěK.
Kino Svět - Drive Club

    17:30 | Kantor Michal FORŠT
kapela TATELOSHN
zámecké nádvoří

20:30 | Šábes začíná…
Šachova synagoga

    14:00 | Minikurz hebrejštiny
Achab Haidler 
Šachova synagoga

    10:00 | Komentovaná prohlídka
židovského hřbitova - hebreolog Achab Haidler
židovský hřbitov

    14:00 | Minikurz hebrejštiny
Achab Haidler
Šachova synagoga

    16:45 | Tomáš Garrigue Masaryk,
židovství a vznik republiky
přednáška dr. Marie Crhová
Šachova synagoga

    15:30 | Corda Magico - Židovské písně
Šachova synagoga

    17:00 | Vražda Josefy Trnečkové  
v Holešově (1774). K dějinám krvavého obvi-
nění přednáška - dr. Daniel Soukup  
Šachova synagoga

    16:15 | Komorní koncert „Lider fun dor 
cu dor“ Písně z generace na generaci. 
Kateryna Kolcová – Tlustá. 
Šachova synagoga

    20:30 | Židovská hudba a klezmer 
pro violoncello - koncert při svíčkách 
Dominika Weiss Hošková - violoncello, 
Jiří Hošek - violoncello, varhany
Šachova synagoga

    15:15 | Minikurz hebrejštiny
Achab Haidler
Šachova synagoga

    17:00 | Stará láska  - koncertní pořad 
k 70. výročí Státu Izrael a 100. výročí 
vzniku Československa. /Vladimíra Dvořáko-
vá - Holešov a Štěpánka Soukupová - Praha/.
Šachova synagoga

    19:00 | Svět na ruby (Takzvaný ráj) - 
divadelní představení z poezie Věry Weislitzové 
manželky spisovatele Arnošta Lustiga.
zámek Holešov, New Drive Club

    20:15 | Arnošt Lustig ve vzpomínkách 
povídání se synem Pepi Lustigem
zámek Holešov, New Drive Club

    19:00 | Jazz (ne)jen v synagoze 
Milan Kašuba - kytara, Petr Kořínek - basa, zpěv, 
Dáša Ubrová - zpěv.
Šachova synagoga    21:15 | Filmotéka - Daleká cesta

zámek Holešov, New Drive Club


