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Unikátní dům v židovské 
čtvrti se daří zachránit za 
pomoci sdružených peněžních 
prostředků.

 Antonín Zvěřina

Do souboru nejstarších židovských 
domů v třebíčské židovské čtvrti, 
zapsané spolu s bazilikou sv. Proko-
pa na seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO, patří dům v uli-
ci Leopolda Pokorného s popisným 
číslem 25. 

Ten se pyšní unikátní fasádou, kte-
rá nemá v České republice obdobu. 
Fasáda se nacházela ve špatném sta-
vu. Opadávala a hrozilo to, že nevy-
drží další zimu, proto se přistoupilo 
k její opravě 

Restaurování zaplatilo město s 
ministerstvem kultury, sponzorem 
a vlastníky domu. „Obnovení fasády 
si vyžádá 600 tisíc korun, dvě třetiny 
částky padly na už provedené práce,“ 
informoval starosta Pavel Heřman. 

Fasáda přispěla k tomu, že se dům 
stal v roce 1958 první památkou v 
židovském městě kulturní památ-
kou. Lenka Matoušková z městské-
ho odboru památkové péče připo-
mněla, že v době, kdy se uvažovalo o 

PRÁCE na záchraně ojedinělé fasády provádí restaurátor Martin Kovařík. 
 Foto: archiv města

Lakýrníkův dům v Židech zdobí hudebníci

likvidaci čtvrti a výstavbě panelové-
ho sídliště, právě tento dům přispěl 
k záchraně celého židovského města.

„Historická fasáda byla naštěstí 
zakonzervována mnoha nátěry všech 
majitelů, kteří dům obývali,“ upozor-
nil Heřman.

Památkářka Lenka Matouško-

vá netajila, že stavební i vlastnický 
vývoj domu je z historického hle-
diska nejasný. „Teprve v roce 1881 se 
dům začíná transformovat do urbanis-
tické podoby, jakou známe dnes,“ kon-
statovala. 

Dům vykazuje klasicistní znaky, 
což je z hlediska stavebního i z hle-

diska cestovního ruchu velmi zají-
mavé. Objekt s barokním jádrem má 
výjimečně klasicistní fasádu členě-
nou pilastry s volutovými hlavicemi. 

Okna v patře jsou zdobená plastic-
kými štukovými šambránami a pod-
okenní plochy jsou zdobeny balustry 
a koši s květinami. Nad okny v příze-
mí vystupují obloukové římsy. Nad 
okny uprostřed fasády je hlava lva. 

„Restaurátorský průzkum naštěstí 
prokázal, že původní fasáda je v dob-
rém stavu, že bude nutné pouze šetr-
ným způsobem odstranit všechny náno-
sy a zakonzervovat všechny původní 
prvky,“ uvedla památkářka. 

Na domě jsou, jak dále uvedla, 
nejzajímavější vpadlé výplně mezi 
prvním druhým patrem. Průzkum 
odhalil fi gury hudebníků s bubnem, 
činely a příčnou fl étnou. 

„To je velmi zajímavé, protože pod-
le historických pramenů v tomto domě 
poměrně dlouhou dobu žila rodina 
židovského lakýrníka. Hudební motivy 
zcela nekorespondují s využitím objek-
tu,“ upozornila Matoušková,

Dodala, že než začne další restau-
rování domu, je nutné nechat přes 
zimu zdivo vysychat a zahájit odvlh-
čovací opatření. Průzkum se dotkl 
také barevnosti domu, která ilustruje 
tu nejstarší doloženou.

Až do neděle 9. listopadu si mohou 
prohlédnout v Galerii Malovaný dům 
na Karlově náměstí v Třebíči zájem-
ci výstavu obrazy a grafi ku Františka 
Hodonského a plastiky Šárky Radové. 
Úvodního slova se zhostil Jan Dočekal, 
který výstižnými slovy vyzdvihl díla 
obou autorů. 

„K Vysočině to nemám daleko, mamin-
ka pochází z Železných hor, ale já jsem 
Pražačka,“ poznamenala na vernisáži 
Šárka Radová. Přiznala, že v minulosti 
byla v Třebíči asi třikrát. 

„Prošla jsem si zdejší památky, na 
židovské město a na baziliku,“ nazna-
čila. Přiznala, že se jí Třebíč velice líbí a 
je to pěkné město. „Jsem strašně ráda, že 
právě tady mohu vystavovat. A je to popr-
vé,“ poznamenala. 

Vzpomínala, že první myšlenka na 
společnou výstavu se uskutečnila před 
třemi lety. S Františkem Hodonským 

sdílí ateliér a shodli, že jejich díla se pro 
společnou výstavu hodí. Nastínila, že u 
každého tvůrce je nedůležitější nápad. 
„Tím se liší jeden od druhého,“ doplnila.

Také František Hodonský uvedl, že 
v Třebíči vystavuje poprvé. Podotkl, že 
výstavní síň v Malovaném domě se mu 
velice líbí pro svoji různorodost. Také 
on nebyl v Třebíči poprvé, stejně jako 
kolegyně již navštívil třebíčské památ-
ky UNESCO.  

Upozornil, že společně Šárkou Rado-
vou již vystavoval dvakrát a jsou na se-
be zvyklí. Pokud jde o inspiraci, má rád 
teplo a všechny rázy počasí velice pro-
žívá. 

Do čtvrtka 2. listopadu lze spatřit ve 
výstavní síni předzámčí tvorbu Mir-
ka Rabocha. I tam na vernisáži úvodní 
slovo pronesl Jan Dočekal. Také tento 
autor se vyznal ze svého obdivu k Tře-
bíči. 

V galerii jsou k vidění plastiky

NA SNÍMKU zprava Jan Dočekal, František Hodonský a Šárka Radová. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Co skrývá něžná krása květin, výsta-
va s tímto názvem je k vidění v před-
sálí divadle Pasáž v Třebíči. Zapůjčila 
ji Ekumenická akademie, nezisková 
organizace zabývající se vzděláváním 
o nespravedlivém nastavení ochodu 
ve světě a podporou fair trade.

Projektová koordinátorka Markéta 
Vinkelhoferová upozornila, že se jed-
ná o putovní výstavu. „Do Třebíče js-
me přivezli proto, že Třebíč je fair trade-
ovým městem,“ naznačila.

Upozornila, že většina lidí ani neví, 
dokud květiny pocházejí. Nikoho 
nenapadne, že pocházejí z exotických 
zemí jako Keňa, Ekvádor či Kolum-
bie. 

„Málokdo si uvědomí, jaké jsou pod-
mínky většinou žen, které tam pracují,“ 
poznamenala Vinkelhoferová. Právě 
na to má upozornit probíhající výsta-
va.  Doplnila, že Ivana Kopřivová je 

jednou z mála květinářek v Praze, kte-
rá fair trade květiny prodává. 

Připustila, že zajistit takový prodej 
nebylo nic jednoduchého. Její kolegy-
ně na internetu vyhledávala všechny 
prodeje takových květin. „Zjišťovala si 
přímo u farem, zda mají potřebný certi-
fi kát a podle toho přes holandskou fi rmu 
květiny objednáváme,“ podotkla. 

Zdůraznila, že tyto květiny nejsou 
dražší než běžné. „Je to i z toho důvo-
du, že se nejedná přímo o fair trade kvě-
tiny, protože v České republice není Fair 
trade dodavatel,“ nastínila. 

Na internetových stránkách ale má 
prodejna seznam farem, které fair tra-
de květiny pěstují. „Nám jde především 
o zaměstnance těch farem. Jedná se pře-
vážně o ženy a zaměstnavatelé se k nim 
chovají líp než na běžných farmách,“ 
vysvětlila. Dodala, že se vlastně jedná 
o osvětu mezi lidmi.  

Výstava mapuje vykořisťování

NA VERNISÁŽI výstavy v divadle Pasáž byla k dispozici i férová čokoláda.
 Foto: Antonín Zvěřina


