Zpráva o činnosti OLAM - společnost Judaica za rok 2010
Činnost občanského sdružení se v minulém roce zaměřila na těchto pět oblastí:
1) Pravidelné studijní schůzky v oblasti judaistiky a biblistiky.
2) provozování - pravidelná aktualizace web stránek Olamu,
3) zodpovídání dotazů,
4) příprava a realizace festivalu Týden ŽK
5) organizování brigád na židovském hřbitově.
Ad1/ Studijní setkání jsou navštěvovány nejen místními, ale i přespolními. Zájemcům jsou dodávány
elektronickou poštou hodnotné studijní materiály jako například překlad 613 příkazů a zákazů z hebrejštiny.
Návštěvnost našich web stránek pečlivě sledujeme, proto víme, že webové stránky www.olam.cz jsou
navštěvovány prakticky všemi vysokými školami v Česku a mnohými jinými institucemi, např. k občasným
návštěvníkům patří vládní instituce u nás i v zahraničí, dokonce i Úřad vlády Spojených států amerických.
Ad 2/ Vedle tradičních zavedených sekcí našich web stránek využíváme je rovněž k prezentaci festivalu
Týden židovské kultury, tuto část jsme během loňského a letošního roku rozšířili. V obrazovém i textovém
souhrnu je tu zachycen každý festivalový ročník , podstatná část novinových článků o festivalu je tu k
dispozici ke stažení. Existuje také stručná anglická verze. Na webu se nachází také přehled - obrazem i
slovem - mezinárodních brigád, které se konaly při každém ročníku festivalu , opět i se stručnou verzí v
angličtině.
V současné době je již také na webu aktuální program letošního festivalového ročníku
Připravujeme dále sekci, v níž by byly k dispozici také texty přednášek, které zazněly během festivalových
ročníků. Tyto materiály by se mohly stát podkladem k vydání dlouho zamýšleného sborníku o historii
festivalu.
Ad3/ Za rok 2010 jsme reagovali asi na150 dotazů, to znamená, že vyplňujeme existující informační
vakuum; potvrzuje nám to, že naše web stránky mají smysl a účel. Proto jsme také za aktivní pomoci p.
Luboše Drobila zřídili na webu diskusní Olam fórum, které by mělo v budoucnosti snížit počet odpovědí
dotazovatelům.
Ad 4/ Nejrozsáhlejší akcí našeho občanského sdružení je Týden židovské kultury, který jsme od skromných
začátků tvrdou a cílevědomou prací dovedli do současného rozsahu a respektabilnosti. Festival byl první akcí
na Moravě, zaměřující se na oblast židovské kultury; koncepce holešovského festivalu se stala podnětem a
někdy i přímým a záměrným vzorem vzniku a obsahu dalších podobných akcí- v Třebíči, Krnově,Mikulově,
Olomouci.
Pokud jde o minulý ročník festivalu: ústředním tématem bylo humor a satyra v židovství. Byl to opět bez
nadsázky ročník úspěšný. Záštitu nad akcí převzali ti nevyšší ústavní činitelé a významní představitelé.
Zahájit jej přijel i velvyslanec Izraele J.E. Yakov Levi.
Ad5/ Souběžně s festivalem probíhala- jako každý rok- mezinárodní dobrovolnická brigáda, zprostředkovaná
agenturou INEX a ve spolupráci s Židovskou obcí Brno, jež také plně tuto brigádu financuje. MKS v
Holešově zajistilo ubytovací prostory a veškerý servis ; uhradilo také náklady na provoz médií na ubytovně
brigádníků. Členové Olamu , zejména předseda J.Richter měli každodenní dohled nad denními pracemi,
dbali o jejich koordinaci, obstarali pracovní nástroje a pomůcky, zajistili přistavení kontejneru na odpad a
řešili aktuální problémy.
Pro budoucí využití při jednání se sponzory a partnery festivalu byla za vydatné pomoci místostarosty
Holešova Mgr. Seiferta vytištěna reedice (již 3.vydání) Židovské památky Holešova; jako spoluautor se podílí
předseda OLAMU Jiří Richter.
K výše uvedenému musím upozornit na zájem médií - tj.rozhovory se členy našeho občanského sdružení (MF
Dnes, Týdení Kroměřížska), tak i rozsáhlé informace o průběhu festivalu Týden židovské kultury.
V současné době má naše občanské sdružení 36 registrovaných členů.

Orgány OLAM – Společnost Judaica o.s.
Předseda, statutární zástupce sdružení je pan Jiří Richter, místopředseda a jednatel ing. Karel Bartošek,
revizorkou je PhDr. Miriam Havelková.

Poděkování
Na tomto místě sluší se poděkovat představitelům města za pomoc při přípravách i samotném průběhu
festivalu, zejména p. starostovi PaedDr. Zdeňku Janalíkovi, místostarostovi Mgr. Rudolfu Seifertovi a také
pracovníkům MKS i s ředitelem Mgr.Chmelíkem a všem, kdo účinně pomohli v nečekaných a krizových
momentech, jako např. při náhlém zhoršení zdravotního stavu profesora Arnošta Lustiga a jeho neúčasti na
loňském festivalu.
Město Holešov rovněž pomohlo finančně, finanční příspěvek jsme dostali také z krajského úřadu ZK,
prostředky byly dále získány z NFOH, grantu MK ČR pro podporu národnostních menšin a také od
sponzorů Rudolf Jelínek Vizovice, který je generálním sponzorem a patronem akce. Významnou měrou
vstoupily jako partner České dráhy. Poděkování patří také dalším sponzorům: Barum Continental a
Židovskému muzeu v Praze.
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