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Třídenní festival Oživené město v třebíčské 
čtvrti Zámostí opět nabídlo bohatý program 
pro všechny generace.

 Antonín Zvěřina

Pátek 17. července
15 hodin: Slunce pálí jak ďas, zpívá se v jedné 

country písničce a nic si s tím nezadá sluníčko, 
které svítí na židovskou čtvrť v Třebíči. Začíná fes-
tival Oživené město, ale ani pořadatelé neplánují 
nával návštěvníků. 

Nelákají je ani stánky s různým zbožím, ani 
muzika před informačním centrum u Zadní 
synagogy. Postává či posedává tam jen hrstka li-
dí a všichni prodejci si jistě uvědomují, že žádný 
zázračný kšeft  je nečeká. 

Pot se line po těle, vyčkáme na produkci něko-
lika písniček a ukázku umění kejklířky, ale navíc 
nemáme vnitřní sílu. Mysl by možná zůstala, ale 
tělo hlásí jediné, vodu, vodu, vodu. 

Zbaběle prcháme na hlavní třídu a osobní auto-
mobil míří k nedaleké nádrži Markovka, kde se 
noříme do vln a smýváme ze sebe pot i palčivé slu-
neční paprsky. Ale pssst, nikde to neříkejte. Hlav-
ně ne pořadatelům. 

Večer Židovské město na chvíli zkrápí déšť. Ještě 
před tím silný vichr čechrá stánky a deštníky, ale 
přes svoji sílu mnoho škody nenatropí. Bohužel 
přeháňka příliš osvěžení nepřinesla. Alespoň se 
ale může na festivalu zdárně dokončit plánovaný 
program. 

Sobota 18. července 
8 hodin: Slunce pálí jak ďas, ale to bychom se 

opakovali. Ale my spěcháme na nábřeží při vstupu 
do židovské čtvrti. V programu stojí: Snídaně v 
trávě - ranní piknik na břehu řeky U Židovské brá-
ny, menu v pravém piknikovém koši, deky k zapůj-
čení nebo vlastní.

To si nechceme nechat ujít, aniž by nás láka-
ly podávané pochutiny. Před stánkem, kde jsou 
snídaňoviny k mání, se vine pěkný lidský had. 
Každý dostane, co jeho hrdlo ráčí. Známý třebíč-
ský otužilec a sportovec Zdeněk Mikoláš přišel 
s manželkou v dobovém obleku.

„Ráno jsme nevěděli, co počít, tak jsme vyrazi-
li sem,“ vysvětluje. A hned se kasá, že se během 
chvilky naučil hrát na hudební nástroj. S laska-
vým svolením majitele nám ukazuje, že na fl aši-
net opravdu umí. Rozvážně točí klikou, později to 
zvládnou i malé děti, ale to Zdeňkovi z dobré nála-
dy nic neubere. Ostatně ji má při sobě při každém 
setkání.

Hledáme první piknikující. Po schodech stoupá-
me na hráz, která má historickou čtvrť ochránit od 
povodní. Sestupujeme na nábřeží a skutečně vidí-
me první milovníky snídaně na břehu řeky Jihlavy. 
A že jim chutná. 

V blízkosti stánku staví dva muži kolotoč. Vypa-
dá opravdu netradičně, je to historický kus, není to 
historický kus? Na naši otázku nám jeden z mužů 
lakonicky odpovídá: „Už něco pamatuje.“ A dále se 
věnuje sestavování kolotočové stavebnice. Inu, ať 
každý posoudí sám. 

Snídaně má trvat do desíti hodin, ale přicháze-
jí další a další zájemci, takže obsluha se opravdu 
musí činit. Míříme na hlavní ulici, kde už panuje 
čilý ruch. A je zřejmé, že nabídka zboží bude dale-
ko rozmanitější než včera . Jen to slunko… Asi už 
víte, pálí jako ďas.

14. hodin: Sluníčko svítí a je horko. V Zadní 
synagoze se koná přednáška o prvorepublikovém 
četnictvu a následovat má ukázka zásahu v pro-
storu před informačním centrem u Zadní synago-
gy. Přednáška se o několik minut protáhne, a pak 
už se přenášíme někam do třicátých let. Děj začí-
ná hádkou dvou, řekněme, lehkých žen. 

Ta větší urputně hájí svoje místo na rohu a nazna-
čuje, že bez prořízlé pusy se služebnice nejstaršího 
řemesla neobejde. Kufr její konkurenty krade syn té 
první, který jej předává tátovi, a ten s ním mizí v ulič-
kách. Naštěstí tady máme pořádkovou hlídku, která 
celý případ objasní. Vytipuje si v prostoru hned pět 
podezřelých. A teď si představte, že ve chvíli, kdy se 
strážník ptá osazenstva, zda něco viděli, zazní hro-
mové ne. Naštěstí je to jen hra a pachatele se podaří 
usvědčit. 

Následuje druhá ukázka, která se, stejně jako první, 
v Židovském městě opravdu stala. Muž napadl svoji 
švagrovou a těžce ji poranil. Načež prchal před četní-
ky a těm nezbylo než použít zbraň. 

Po těchto akčních náležitostech následuje mód-
ní prohlídka sdružení Míša&Míša, samozřejmě se 
nese v dobovém stylu. Jen ještě na okraj, klezme-
rová skupina Mackie Messer Klezmer Band už 
nehraje před Informačním střediskem, ale našla 
svoje místo na protější straně ve stínu, i když 
musela oželet zesilovací techniku. Protože sl… 
stále připaluje.

Neděle 19. července 
8.15 minut: Tak ještě jednou Snídaně v trávě U 

Židovské brány. Zájem není tak velký jak předešlý 
den, ale přece jen obsluha stánku s výdejem snída-
ňových potravin se má zase co ohánět. Tentokráte 
v místě nevyhrává fl ašinetista se psem, ale dobrou 
náladu rozdává jeho kolega. 

Na snídani přišel i četník s celou svou rodinou a 
navozují opravdu tu správnou atmosféru. Kolotoč 
je v pernamenci, děti si nenechají tuto atrakci ujít. 
Snídá se opět na nábřeží stejně jak na lavičkách a 
všem evidentně chutná.

9 hodin: Přesunujeme se do prostoru u Zadní 
synagogy, kam má přijet hasičská technika z His-
torického muzea v Heralticích. Krátce po deváté 
hodině se ozve zvonek, který na příjezd upozor-
ňuje. 

Nejprve na náměstíčko vyjíždí vůz určený pro 
přepravu hasičů. Svoji cestu tam končí i výsuvný 
žebřík a další technika, která určitě po celý den 
přiláká spoustu zájemců. Zejména u žebříku, jeho 
sundání z přepravní plošiny vyžaduje velký um.

Ale co to? Hasiči ho ihned připravují k zásahu. 
Míří na komín na domu v sousedství informační-
ho střediska. Daří se jim ho vysunout na nejvyš-
ší možnou míru a mladý muž šplhá po šprušlích 
vstříc hřebenu střechy. Ne to není hasič, ale on 
využívá přítomnost techniky a opravuje tam pří-
jem internetu. Inu, historie slouží i dnešku.

13 hodin: Takže naposledy. U Zadní synagogy 
sledujeme zásah hasičů s ruční stříkačkou někdy 
z druhé poloviny 19. století. Nejprve se pumpo-
vání chopí hasiči, pak četníci přimějí k činnosti 
několik postávajících mužů. Příjemné osvěžení. 

Ale my jsme ještě nenavštívili jednu z vrchol-
ných atrakcí festivalu, Dům Selingmana Bauera. 
Vítá nás průvodkyně a v kostce nás seznamuje 
s historií židovského obyvatelstva v Třebíči. Žád-
ná selanka, představte si, že jejich kdysi v jednom 
domě bydlelo až devatenáct.

V domě Selingamana Bauera nás vítá domá-
cí pán a postupně nás seznámí s celou rodinou, 
s židovskými zvyky a zejména pokrmy. Nechybí 
hašteření se sousedy a třeba informace, že o svátku 
Purim se každý správný žid musí zpít do němoty. 

To vše se děje v podání třebíčského divadelního 
souboru Ampulka, který se své role zhostil více 
než se ctí. Každá akce jednou končí. A to platí i o 
Oživeném městu. Tak zase za rok.            

Účastníky festivalu trápilo horko

DIVADELNÍ SOUBOR Ampulka dokonale sehrál židovskou rodinu 
Selingmana Bauera.  Foto: Antonín Zvěřina

 NÁVŠTĚVNÍKY zaujala i módní přehlídka.
 Foto: Antonín Zvěřina

SOUČÁSTÍ Oživeného města byla i ukázka zásahu četníků. 
 Foto: Antonín Zvěřina


