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FESTIVAL ŽIDOVSKÉ 
KULTURY ŠAMAJIM

ZADNÍ SYNAGOGA
Věnováno třebíčskému rodákovi 

Antonínu Kalinovi, zachránci židov-
ských dětí, nositeli ocenění Spraved-
liví mezi národy

PROGRA M
Není-li uvedeno jinak, koná se pro-

gram v Zadní synagoze, Subakova 
1/44

Pondělí 27.7.
Slavnostní zahájení 12. ročníku 

festivalu
16 hodin    
KŘEHKOST LIDSKÉHO BYTÍ 
Vernisáž výstavy autorky Sylvy 

Chludilové, úvodní slovo - paní Eri-
ka Bezdíčková

YOCHEVED
Taneční vystoupení třebíčského 

souboru - FB
18 hodin 
NACHES TRIO /Praha, Berlín/ - 

koncert
Instrumentální trio inspirované 

VÝSTAVY A FILMOVÉ 
PROJEKCE

14. 7. 
14 hodin – vlakové nádraží
VLAK LUSTIG
14 hodin - Výstava VHÚ „Gešer 

ad Halom – Most až sem“
14 hodin – „Přeživší“ – výstava 

fotografi í Nguyen Phuong Th ao
14 hodin – Démanty noci, Trans-

port z ráje, Colett e, Vlaky do nená-
vratna

BESEDY A PŘEDNÁŠKY
19.30 hodin – Přednáška o holo-

caustu a diskuze

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
21 hodin – A. Lustig: Modlitba 

pro Kateřinu Horovitzovou   

KULTURNĚ 
HISTORICKÁ 
SLAVNOST

Oživené židovské město Třebíč
17. – 19. července 2015

Náměstíčko před synagogou
Výstava historických kočárků

Po celý den k tanci i poslechu hra-
jí Mackie Messer Klezmer Band, 
Schimmerle Klezmer Kabaret, 
Allepestaky z Třebíče i slovutní fl a-
šinetáři Jan Bondra a Šimon Svo-
boda.

V sobotu a neděli historický kolo-
toč

Velocipedisté z Třebíče a Telče
Víno z vinařství Koráb – z nej-

starších moravských vinic
Dobový oděv vítán!

Pátek 17. 7.
15 hodin
Zahájení, žonglování, kejkle a 

hudební veselí před synagogou 
16.30 hodin 
Pohádka: Co je pod sluncem nej-

vzácnější? Španělská pohádka ve 
znakovém jazyce pro slyšící i nesly-
šící. Zadní synagoga.

17 hodin 
Něco dobrého do bříška s Pet-

rem Chudárkem - třebíčský portál 
o dobrém jídle a potravinách

17.30 hodin
Jak se víno pije a jak se víno žije
18 hodin
Allepestaky – vašemu uchu zala-

hodí na náměstíčku před synago-
gou multižánrové muzikantské duo 
z Třebíče

20 hodin
Koncert: Schimmerle Klezmer 

Kabaret - podmanivé klezmero-
vé melodie studentského ansám-
blu, který hraje tradiční židovské 
melodie k potěše či zděšení přileh-
lého publika. Terasy hotelu Joseph 
1699.

21.30 hodin
Velbloud uchem jehly - čb fi lm 

z roku 1936 s nepřekonatelným 
Hugem Haasem - promítání u láv-
ky se sklenkou dobrého vína

Sobota 18. 7.
8 – 10 hodin Snídaně v trá-

vě - ranní piknik na břehu řeky U 
Židovské brány, menu v pravém pik-
nikovém koši, deky k zapůjčení nebo 
vlastní

10 hodin
Divadlo Kufr s muzikanty v ulič-

kách
10.30 hodin
Račte vstoupit k Bauerům – rodi-

na Bauerova Vás zve k návštěvě svého 
domu. Oblíbené kostýmované pro-
hlídky s DS Ampulka.

11 hodin
Něco dobrého z babiččiny kuchy-

ně – Pažitka.cz
11.30 hodin
Račte vstoupit k Bauerům
12 hodin
Allepestaky – antidepresivní mul-

tižánrové duo hraje k poslechu i tanci 
na náměstíčku před synagogou

13 hodin
Divadlo KUFR s muzikanty v 

uličkách
13 hodin
Tančení před synagogou - třebíč-

ský taneční soubor Yocheved
13.30 hodin
Bezpečnostní složky První 

republiky, četnická stanice v Třebí-
či (Borovině) – historický návrat s 
Tomášem Rohovským. Zadní syna-
goga.

14.30 hodin
Chyťte zloděje! Ukázka policejní-

ho zákroku – Klub vojenské historie 
29. pěší pluk „plk. Josefa Jiřího Švece“ 
Jindřichův Hradec (před synagogou)

15 hodin
Elegantní variace První repub-

liky – módní přehlídka elegantních 
dam a slečen v podání sdružení Míša 
& Míša

15.15 hodin
Tančení před synagogou - třebíč-

ský taneční soubor Yocheved
15.30 hodin
Co to voní na plotně? – Pažitka.cz, 

přijďte ochutnat!
16 hodin
Pohádka: Jak šla Julie na výlet 

(divadlo KUFR) - Zadní synagoga.
16 hodin
Nevinně o víně. Povídání o víně  a 

představení vín z nejstarších morav-
ských vinic. Náměstíčko před syna-
gogou.

16.30 hodin
Tančení před synagogou - třebíč-

ský taneční soubor Yocheved
17 hodin
Swing Trio Telč  - koncert v Zadní 

synagoze.
17 hodin
Žonglérská dílna před synagogou
17.30 hodin
Fotografování s rodinou Bauero-

vou
18.30 hodin
Večeříme s recepty a nápady por-

tálu Pažitka.cz
18.30 hodin
Račte vstoupit k Bauerům
19 hodin
Allepestaky (Třebíč) - mul-

tižánrová skupina o čtyřech rukách 
a nohách, dvou kytarách, hlasech a 
jednom ukulele, to vše na náměstíč-
ku před synagogou.

20 hodin
Mackie Messer Klezmer Band – 

koncert U židovské brány.
21.30 hodin
Mazlíček – Hugo Haas a Adina 

Madlová v kouzelné černobílé kome-
dii Martina Friče z roku 1934. Přijďte 
zavzpomínat na staré časy. Promítá-
me u lávky.

Neděle 19. 7.
8 – 10 hodin Snídaně v trávě - ran-

ní piknik na břehu řeky U Židovské 
brány, menu v pravém piknikovém 
koši, deky k zapůjčení nebo vlastní

9 hodin
Příjezd historické hasičské tech-

niky a její výstava před synagogou 
(Hasičské muzeum Heraltice)

11 hodin
Ukázky hašení nejstarší ručními 

hasičskými stříkačkami z konce 19. 
století

11.30 hodin
Račte vstoupit k Bauerům
13 hodin
Ukázka hašení před synagogou 

historickou hasičskou stříkačkou 
HYDROFOR z 80. let 19. století

13.30 hodin
Račte vstoupit k Bauerům
13.30 hodin
Soutěž: Zapojte se do slosování 

o domácí minigril. Nechte se pře-
kvapit a přijďte se s námi pobavit k 
plotně! - Pažitka.cz

14 hodin
Módní variace První republiky 

– přehlídka – Míša & Míša
14.30 hodin
Chyťte zloděje! Klub vojenské 

historie v akci (29. pěší pluk „plk. 
Josefa Jiřího Švece“ Jindřichův Hra-
dec)

15 hodin
Ukázka zásahu požáru střechy 

synagogy s využitím motorové stří-
kačky ze 60. let minulého století a 
jedinečného výsuvného historické-
ho žebříku z roku 1896

15.30 hodin
Židé v Třebíči - přednáška Jitky 

Padrnosové z třebíčského archivu. 
Zadní synagoga.

Historická hasičská technika 
bude celý den vystavena na pro-
stranství před synagogou s mož-
ností odborného výkladu zájem-
cům, v průběhu výstavy mimo 
zásahy bude možná projížďka his-
torickým hasičským autem Steyr.

klezmerem a jidiš hudbou původem 
z východní Evropy. 

Během dne probíhají prohlídky 
Zadní synagogy, židovské domác-
nosti a řeznictví s košer vínem a 
košer mokem pro děti.

Úterý 28.7.   
17 hodin
MAMALöR /Ostrava/ - koncert    
Jejich hudba je inspirována 

klezmerskými melodiemi, písněmi 
potulných židovských hudebníků z 
východní Evropy. 

Během dne probíhají prohlídky 
Zadní synagogy, židovské domác-
nosti a řeznictví s košer vínem a 
košer mokem pro děti.

Středa 29.7.
16 hodin
KRA V KIDS, KRA V MAGA - výu-

ka a ukázky - Izraelský sebeobranný 
systém pro děti

19 hodin
CAPPELA - koncert 
Líbivé klezmerové melodie ze 

Strážnicka. 
Během dne probíhají prohlídky 

Zadní synagogy, židovské domác-
nosti a řeznictví s košer vínem a 
košer mokem pro děti.

Čtvrtek 30.7.   
16 hodin  
KOŠER SNOUBENÍ - chutě a 

vůně židovské kuchyně a košer vína
19.30 hodin
RA BIGABI A G. - koncert
Jedinečný klezmer ze Slovácka. 
Během dne probíhají prohlídky 

Zadní synagogy, židovské domác-
nosti a řeznictví s košer vínem a 
košer mokem pro děti.

Pátek 31.7.
13 hodin
PUTOVÁNÍ ZA ŽIDOVSKOU 

MINULOSTÍ ŽIDOVSKÉ ČTVR-
TI V TŘEBÍČI S JITKOU PADR-
NOSOVOU

15 hodin
O ESTER - divadélko Feigele Vidy 

Neuwirthové - pro malé i velké
Během dne probíhají prohlídky 

Zadní synagogy, židovské domác-
nosti a řeznictví s košer vínem a 
košer mokem pro děti.

Sobota 1.8.      
PUTOVÁNÍ ZA ŽIDOVSKOU 

HISTORIÍ ŽIDOVSKÉ ČTVRTI 
V TŘEBÍČI S JITKOU PADRNO-
SOVOU

ŽIDOVSKÉ ŽENY S NOBELO-
VOU CENOU - přednáška Zuzany 
Prudilové z ŽOB.

TABASKER - koncert 
(změna místa konání - koná se na 

dvorku U Židovské brány)
Směsici klezmeru, gypsy a folku 

k tanci i poslechu zahrají plzeňští 
muzikanti.

KA RINE SARKISJAN & PRESS-
BURGER KLEZMER BAND - 
koncert

Fenomenální arménská zpěvač-
ka, klavíristka a skladatelka vystoupí 
jako host Pressburger Klezmer Ban-
du z Bratislavy.

Během dne probíhají prohlídky 
Zadní synagogy, židovské domác-
nosti a řeznictví s košer vínem a 
košer mokem pro děti.


