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Chayim 5782/2022 

26. - 29. 05. 2022 (5782 hebrejského letopočtu) 

Sportovní klub Maccabi Olomouc ((4) Maccabi Olomouc | Facebook) ve spolupráci se Statutárním městem Prostějov (www.prostejov.eu), 

zastoupené Ing. Miladou Sokolovou, náměstkyní primátora a jím zřizovanými organizacemi: Městské divadlo v Prostějově, KINO METRO 70 

Prostějov, DUHA Kulturní klub u hradeb,  Městská knihovna Prostějov,  Národní dům Prostějov, dále s Muzeum a galerie v Prostějově, 

Hanáckým Jeruzalém, Gymnáziem J. Wolkera a Československou církev evangelická v Prostějově, Československou církví husitskou v 

Prostějově pořádají k 80. výročí transportů 1259 Židů z Prostějova a okolí, přes Olomouc do Terezína, dále na východ do likvidačních táborů, 

přehlídku židovské kultury „Chayim 5782/2022“ jako uctění památky všech 1140 obětí, ale 

hlavně jako poctu 109 přeživším. Těm, kteří se vrátili, měli sílu začít znovu, nově, v Prostějově, i mimo Prostějov, Českou republiku. 

 

Proč Chayim? Chayim (hebrejsky ים  je znamená hebrejsky život nebo také mužské i ženské jméno (Chaya je odtud odvozeno). Pořadatelům (ַחיִּ

jde o jednoduchý, stručný, rázný název, který by vynikl v záplavě jiných akcí, v jiných termínech, v jiných místech se stejnou či podobnou 

tématikou. 

 

V rámci Chayim 5782/2022 jde o akce, které jsou výše jmenovanými organizacemi koordinovaně pořádány po celý občanský rok 2022 (viz 

programy jednotlivých organizací) a právě v těchto 4 dnech (25. - 29. 5. 2022), kdy byly před 80 lety rozesílány a doručovány Židům na 

Prostějovsku pozvánky do transportů, které pak proběhly v červnu a červenci 1942 (AAf  –  26.  6. 1942, AAg – 30. 6. 1942, AAm – 4. 7. 1942, 

AAo – 8. 7. 1942). Tímto byla určena Židům nedobrovolná tzv. Cesta bez návratu, která se tak stala osudným těm, kteří jsou jmenováni na desce 

v obřadní síni Nového židovského hřbitova v Prostějově (Židovský hřbitov v Prostějově – Wikipedie (wikipedia.org)) a v Pinchasově synagoze v 

Praze (Pinkasova synagoga | Židovské muzeum v Praze (jewishmuseum.cz)). 

http://www.chayim.cz/
mailto:info@chayim.cz
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Nejde o tryznu, jde o připomenutí, že prostějovští Židé tvořili po několik staletí významnou náboženskou a národnostní menšinu Města 

Prostějova, v oblasti vzdělávání, kultury, zdravotnictví, podnikání, a to i v mezinárodním významu (také byla základem návratu Židů do 

Olomouce po r. 1848), tato kontinuita byla násilně přervána a již neobnovena, tj. připomenutí si něčeho, co Prostějov postihlo, a to i do 

budoucnosti. Formou kulturních pořadů si toto připomínáme. Jde o prvý ročník, nechceme z toho dělat každoroční událost, ale čas od času si toto 

v budoucnu připomínat. 

Pro SK Maccabi Olomouc to pro budoucnost znamená: 

- Pomoc při rekonstrukci Nového židovského hřbitova, vč. Dokumentace ((20+) Prostějov - Nový židovský hřbitov / Brněnská ulice | 

Facebook), 

- Mapování a dokumentace Starého židovského hřbitova, 

- Spolupráce na projektu Kameny zmizelých, primárně vedenému v Prostějově spolkem Hanácký Jeruzalém, 

- Spolupráce na projektu Jom ha Šoa (ćtení seznamu obětí Šoa v Prostějově), primárně vedenému v Prostějově Muzeem a Galerií v 

Prostějově 

- Návaznost na tělovýchovné aktivity sportovních klubů Maccabi a dalších Prostějově (ve svém statutu má návaznost na organizace v 

územní působnosti ŹO Olomouc a ŽO Prostějov (zaniklá)), a to včetně účasti na Maccabejských hrách v Evropě i ve světě (Maccabiah Games - 

Wikipedia), dosáhli jsme medailových míst v plavání a lukostřelbě 

- Pomoc při sběru dokumentace pro publikaci Prostějovské židovské hřbitovy 

- Univerzitní botanická zahrada v Olomouci, založili Židé spolu s Františkem Josefem I. 

- Atd. 

Co vám nabízíme letos: 

- Akce celoroční, viz přehledy akcí na webech, sociálních sítích: Jednotlivé organizace po celý rok připravují akce, které s tímto tématem 

souvisejí, navazují na sebe 

http://www.chayim.cz/
mailto:info@chayim.cz
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o Sportovní klub Maccabi Olomouc ((4) Maccabi Olomouc | Facebook), a to i ve spolupráci s Židovskými obcemi, Univerzitou Palackého, 

Centrum judaistických studií 

o Městské divadlo v Prostějově (www.divadloprostejov.cz),  

o KINO METRO 70 Prostějov (www.metro70.cz),  

o DUHA Kulturní klub u hradeb (www.klubduha.cz),   

o Městská knihovna Prostějov (https://knihovnapv.webnode.cz),   

o Národní dům Prostějov (www.ndpv.cz),  

o Muzeum a galerie v Prostějově  (www.muzeumpv.cz)),  

o Hanácký Jeruzalém (www.hanackyjeruzalem.cz),  

o Gymnázium J. Wolkera (www.gjwprostejov.cz)  

o Československá církev evangelická (Evangelická církev v Prostějově (evangnet.cz))  

- Akce v termínu: 26. - 29. 5. 2022 

o Kladení „Kamenů zmizelých“ před domy, kde jednotlivé rodiny žily, zaměřeno především na dětské oběti – dne 26. 5. 2022, viz Hanácký 

Jeruzalém 

o Hudbu – Klezmer, ale i hudbu Sefardských Židů, jazz – židovští autoři, z prostějovských zdrojů i zvenčí 

o Tanec – přehlídku židovských tanců, případně flamenco, vč. možné dílny, tj. výuky, z prostějovských zdrojů i zvenčí 

o Divadlo – loutkové divadlo i divadlo 1 herce, scénické čtení, z prostějovských zdrojů i zvenčí 

o Film – židovští autoři, herci 

o Přednášky – týkající se židovského Prostějova, z prostějovských zdrojů i zvenčí 

o Fotografické výstavy, p. Bob Pacholík + fotografická soutěž pořádaná GJW 

o Výtvarná činnost na zdech, tzv. Murall Art, vč. možné dílny pro veřejnost 

http://www.chayim.cz/
mailto:info@chayim.cz
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o Komentované prohlídky Města židovského, ale i Národního domu i Nového židovského hřbitova 

o Ukázka košer stravování, protože nejen kulturou živ je člověk      . 

Dramaturgie festivalu je postavena na těchto základech, a v tomto jsme jiní, odlišní od jiných akcí, přehlídek: 

- Program je postaven jako mix „domácích zdrojů“, který je základem, stavíme to na pěveckém sboru a interpretech z Prostějovska, též na 

prostějovských divadelnících, tanečnících, fotografech a zdrojů zvenčí 

- Dáváme prostor domácím, kteří dlouhodobě tvoří hodnoty v této oblasti – badatelé v archivech, aktivní tvůrci přednášek, zpěváci 

- Dáváme prostor i lidem, kteří na jiných festivalech nevystupují 

- Zapojujeme do dění i základní a střední školy, díky pochopení dr. J. Krchňavého 

- Centrem dění jsou prostory Města, tj. Národní dům, Kino Metro 70, Duha, atd. 

Dále Podrobný a aktualizovaný program bude na webu www.chayim.cz a na webech jednotlivých uvedených organizací a na 

sociálních sítích, a to od 16. května 2022. Dtto na webu www.chayim.cz bude možno si zakoupit vstupenky. Informace si můžete vyžádat na: 

info@maccabi.cz , +420 603 862 815. Je to uvedeno takto, protože z důvodů Covid 19 a následného posouvání programů účinkujících se právě v 

této době dolaďuje program, proto tisková konference a program budou v termínu od 10. do 14. května, poté bude program publikován. V této 

době budou publikováni i partneři vzpomínkové akce. 

Pořadatelé děkují zejména: 

- Statutárnímu městu Prostějov, zastoupenému náměstky primátora Ing. M. Sokololovou a dr. J. Krchňavým 

- Statutárním zástupcům Městem Prostějov zřizovaným – viz výše 

- Hanáckému Jeruzalému, zejm. Mgr. Janě Gáborové 

- Ale i ostatním. 

Ing. Rudolf Dub, rudolf.dub@maccabi.cz  

http://www.chayim.cz/
mailto:info@chayim.cz

