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U NÁS DOMA | Teplicko
Festival Teplický cimes 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ...
ROBERT APPEL

Teplice – Již od roku 2011
připravuje spolek Ulpan
Teplice přehlídku koncertů,
přednášek, divadelních
představení a filmů pod názvem Teplický cimes.
Zpočátku „cimes“ probíhal v
návaznosti několika dnů.
Ale aby „ulehčil“ jak organizátorům, tak i veřejnosti,
byl prodloužen až na tři
týdny. Festival má za cíl seznamovat širokou veřejnost
s židovskými tradicemi, té-

Shuk, Jewish Monkeys (Izrael), Daniel Kahn and the
Painted Bird, Di Grine Kuzine (Německo), Klezmofobia
(Dánsko).
Letošní specialitou byl
„dvojkoncert“ berlínských
?Shmaltz! v teplickém Jazz
Clubu a pražských Circus
Problem v klubu Božák.
Nelze opomenout koncert
kvarteta Květovaný kůň se
skladbami Karla Reinera a
účast nestora české hudební
kritiky Jiřího Černého v roce
2012 s pořadem Židovští

Festival zahájil Arnošt Goldflam.

maty, kulturou a představovat české významné osobnosti židovského původu
(Arnošt Lustig, Ivan Klíma).
Teplický cimes 2016 uvedl
při slavnostním zahájení
Arnošt Goldflam.
Konceptem hudební dramaturgie festivalu je uvedení jinak pravděpodobně nedostižných zahraničních
souborů v Teplicích: Kruzenshtern i Parohod, The

hudebníci v rocku.
Teplický cimes se cíleně
snaží v oblasti kulturněvýchovné komunikovat se
školní mládeží, a to především ve spolupráci s Gymnáziem Teplice. Děje se tak
formou výstav (Židé v boji a
odboji, Židovské vzdělávání
a školství, Neztratit víru v
člověka ... Protektorát očima
židovských dětí, Anna
Franková – odkaz pro sou-

časnost), přednášek (Židé
mezi Čechy a Němci?, Izrael
– vznik, současnost), koncertu (Cirkus Klezmofobia) v
prostorách teplického gymnázia a také divadelních
představení (Židovka, v listopadu 2016 Chudí v Lodži)
uvedených v odpoledních
hodinách v blízkém sále
Lázeňského domu Beethoven.
Principem „přístupnosti“
festivalu pro mládež je
vstupné zdarma či jeho
všeobecná minimalizace
(divadelní představení 50 až
80 Kč, koncert cca 100 Kč).
Celkem bylo za uplynulé
ročníky uvedeno pro veřejnost jedenáct divadelních
představení.
Letos promítnutý maďarský film Saulův syn by měl
vidět snad každý. Tradice
spolupráce s Teplickým filmovým klubem již přinesla
uvedení filmů Koncert (režie
Radu Mihaileanu), V temnotě (Agnieszka Holland),
Třetí poločas (Darko Mitrevski), Člověk bez osudu
(Lajos Koltai), Když se rozednívá (Goran Paskaljevič).
Vyjmenovávat všechny
přednášky
v teplické
knihovně
by bylo
dosti obšírné, ale je
dobré připomenout alespoň ty
„místní“. Festival se totiž
snaží být „teplický“ nejen
dle názvu, ale pravidelně se
zabývá teplickou minulostí,
jak dokazují následující témata: Teplické židovské
ghetto (Radek Spála – ve-

Záložka nás opět spojila se Slovenskem

Dubí – Letos jsme se již po
čtvrté zúčastnili mezinárodního projektu Knihovny
Jiřího Mahena v Brně Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme. Projekt
již sedmým rokem spojuje
české a slovenské základní
školy a podněcuje děti k
četbě knih. Celkem se zúčastnilo 997 škol, 242 z ČR
(29 830 žáků) a 755 škol ze
SR (97 688 žáků).Tentokráte
se naší partnerskou školou

stala MŠ a ZŠ Pliešovce v
okrese Zvolen. Záložky ze
slovenské školy potěšily
všechny zapojené školáky a
doufejme, že si s nimi
opravdu založí nějakou
pěknou knihu, kterou si ve

volném čase s chutí přečtou.
Hodnocení a fotografie z
projektu uveřejnila Knihovna Jiřího Mahena v Brně na
svých webových stránkách
(htp://www.kjm.cz).
Marie Hůlková, ZŠ Dubí 2

doucí Odboru kultury památkové péče Krajského
úřadu Ústeckého kraje),
Teplická židovská komunita
do roku 1939 ( Lenka Burgerová), Židovští umělci a
Teplicko / Židovští průmyslníci na Teplicku I a II,
(Jana Michlová, Pavlína
Boušková – Regionální muzeum v Teplicích) a nově v
kavárně teplického divadla
vystoupila s tématem Teplické kavárny v minulosti
opět Pavlína
Boušková.
Financování
našeho festivalu
je veřejné a jeho
realizace se děje
bez odměňování
organizátorů. Na festival
přispívají instituce židovské,
státní, soukromé i z nedalekého Německa.
Letošní festival byl co do
rozsahu největší: trval 3
týdny, měl 11 částí a rekordně ho navštívilo 700 li-

dí. Návštěvnost zůstává
stále jeho důležitou prioritou. Co je ale prioritou teplické radnice, zůstává záhadou. Její finanční příspěvek
5.000 Kč a požadavek platby
za komerční pronájmy prostor spravovaných městem
naznačuje, že festival Teplický cimes nejenom nechce
vzít „za svůj“, ale že spíše až
pohrdá aktivitami občanské
společnosti.
Duchovní i praktická

(přednášková činnost) podpora již dvou rabínů – Štěpána Klimenta a Daniela
Mayera – na letošním ročníku festivalu je pro nás
vzpruhou do dalších let.
Rád bych za spolek Ulpan
Teplice poděkoval všem,
kteří Teplický cimes jakoukoli formou podporují, a
zvláště těm, kdo ho navštěvují.
Autor je předseda spolku
Ulpan Teplice.

Letošní specialitou byl „dvojkoncert“ berlínských ?Shmaltz! v teplickém Jazz Clubu.

