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Do Třebíče přijely dvě 
klezmerové kapely a návštěv-
níci zažili v Zámostí spoustu 
dalších atrakcí. 

 Antonín Zvěřina

Oživené židovské město patří k tra-
dičním červencovým akcím v Třebí-
či. Takovou významnou akci jsme si 
nemohli nechat ujít a poprvé míříme 
do Zámostí v sobotu.  

Do Židovského města musíme 
z Karlova náměstí přes lávku. Pod-
klášterský most je uzavřený, staví se 
zcela nový. Mezi lidmi se množí spe-
kulace, že to fi rma nemůže letos stih-
nout. Zvlášť když se vyskytly speku-
lace s podložím.

Ale radnice tyto zprávy vyvrací. 
Pravda je, že o víkendu se na stav-
bě nepracovalo, což možná bylo 
v souvislosti právě s velkou slavnos-
tí Oživené židovské město. Ta už si 
našla svoji zkratku, říká se jí Ožimi.  

Ale nechme most mostem a pevně 
věřme, že ani komplikace se nebu-
dou podílet na prodloužení výstav-
by mostu nového. Do čtvrti za řekou 
Jihlavou z Karlova náměstí přichází-
me zhruba v devět hodin. 

Hlasitá hudba
Jdeme se mrknout do domu Selin-

gamana Bauera, kde se chystá diva-
delní soubor Ampulka na prohlídky 
tohoto objektu. Nic zajímavého se 
tam neděje, za to před Zadní synago-
gou je rušno. 

Z otevřeného okna z domu naproti 
se ozývá hlasitá hudba. „Je to tady tak 
po celou noc,“ hlásá jedna z pracovnic 
Informačního centra. A hovoří se o 
tom, že obyvatel tohoto domu patr-
ně přebral, pustil si hudbu a usnul 
tak silným spánkem, že se neprobral 
ani po deváté hodině. 

Není divu, že na místo jsou povo-
láni městští strážníci, kteří se snaží 
situaci řešit. Prostředky mají omeze-
né, ale nevzdávají se. 

My se vydáváme na cestu hlavní 
třídou Židovského města, ulicí Leo-
polda Pokorného. Příliš velký ruch 
nemůžeme spatřit, stánkaři teprve 
chystají svá prodejní místa, zákazní-
ků se tam pohybuje poskrovnu. 

Míříme na nábřeží řeky Jihlavy, kde 
se má odehrávat snídaně. Stanove-
ná doba je od osmi do deseti hodin, 
ale patrně hlavní nápor jsme minuli. 
Snídat před desátou se asi nikomu 
nechce. A tak jen obdivujeme dřevě-
ný kolotoč a sajeme vůni opékaných 
klobás. 

Vracíme se zpět před synagogu, 
hudba se z okna stále line, strážníci 
společně s dalšími obyvateli domu 
hledají nejvhodnější řešení, aby ji 
utnuli. My míříme do Zadní syna-
gogy, zajímá nás, jak se Ampuláci 
poperou s prohlídkou zmiňovaného 
domu Selingmana Bauera. 

Ještě před tím průvodkyně zájem-
cům o prohlídku nastiňuje historii 
Zadní synagogy. K odsvěcení došlo 
v roce 1920, pak sloužila jako skla-
diště koží pro blízkou koželužskou 
továrnu. Následně se využívala jako 
skladiště brambor, což může pisa-
tel těchto řádků potvrdit. Sám tam 
brambory skládal a nemohl pocho-
pit, proč takový objekt slouží k tako-
vému účelu. 

Ale vše mohlo skončit daleko hůře, 
v plánu bylo celou židovskou čtvrť 
zbourat i s oběma synagogami. A 
Třebíč by si mohla nechat o památ-
kách UNESCO jen zdát. 

Užitečná prohlídka
To už klepeme z prostoru galerie 

Zadní synagogy na dveře pana Baue-
ra a jeho rodiny. Otevřít nám přichá-
zí sám pan domácí a v první chví-
li není zcela jasné, zda mu nezvaná 
návštěva je vhod. 

Posléze se na vlastní oči přesvěd-
čujeme, že mu nevadí, a tak přícho-
zím ukazuje kuchyni, zahrádku za 
domem, ložnici a krámek v přízemí. 
Návštěvníci vedle zábavy mají mož-
nost do sebe vstřebat mnoho zajíma-
vého ze života původních obyvatel. 

Dnes už vědí, že Židé mají 613 při-
kázání a třeba i to, že na svátek Purim 
se musí opít do té míry, že neroze-
znají přítele od nepřítele. Také proč 
nosí na hlavě neustále pokrývku a 
proč se odívají, tak jak se odívají.

V krámku jsme svědky nemilé udá-

losti. Zákazník odmítá za plechov-
ku kakaa zaplatit požadovanou část-
ku a s majitelem krámku se dostává 
do ostré hádky. Ta nakonec končí 
vychozením zákazníka na ulici. 

Ani to mu nestačí a pokřikuje do 
krámku otevřeným oknem. To pana 
Bauera natolik rozčílí, že za ním 
vyskočí oknem, aby si vše vyřídili 
na ulici. Ale pak se vrací v poměrně 
dobré náladě. 

Na závěr se uskuteční malá zkouš-
ka, zda si návštěvníci zapamatovali 
alespoň něco z přednášek. A úspěšné 
odpovědi rodina odměňuje. Vychá-
zíme na ulici s konstatováním, že 
Ampuláci svoje role zvládli na jed-
ničku, což účastníci prohlídky odmě-
nili dlouhotrvajícím potleskem.

Vracíme se zpátky před Zadní syna-
gogu a jsme zvědavi, zda se podařilo 
ukáznit nezvaného producenta hud-
by. Okno je již zavřené, hudba není 
slyšet, podařilo. Na pódiu před Infor-
mačním centrem rozdávají radost 
svou hudbou čtyři mladí hoši. Říkají 
si Schimmerle Klezmer Kabaret. 

Obsazení? Bicí, harmonika, kla-
rinet a trubka. Harmonikář občas 
používá i kytaru. A hudba je to 
opravdu kvalitní během odpoledne 
je mohou návštěvníci potkat s jejich 
hudbou nejen na tomto místě. 

Tančí všichni
Vydáváme se opět na cestu hlavní 

ulicí. Teď už je daleko rušnější. Na 
jejím konci vyhrává další muzika. 
Ano, je to všem pravidelným náv-
štěvníkům známá kapela Mackie 
Messer Klezmer Band. Ta v Třebíči 
není poprvé. 

Obsazení? Bicí, kontrabas, akorde-
on, banjo, housle, saxofon a zpěvač-
ka a zároveň moderátorka. K mís-
to se blíží Ampuláci, také pravidelní 
účinkující na Ožimi. A pouštějí se 
do tance. Posléze se k nim přidáva-
jí i muzikanti, kolem se srocují davy, 
natáčí se, fotografuje se. Nic není při-
praveného a tahle spontánní zábava 
nemá chybu. 

Ale na Ampuláky čekají ještě dvě 
představení v Domě Selingma-

na Bauera, a tak se tanečníci musí 
se svými kolegy rozloučit. Kolem 
poledne ruch na chvíli utichá. Ne 
zcela, ale přece jen lidí méně než 
před hodinou. 

Co ještě upoutalo naši pozornost? 
Určitě dvě dámy na chůdách, které 
po programu před synagogou prošly 
hlavní třídou s bravurou, jako kdy-
by chůdy vůbec neměly. Dále četníci 
v dobových uniformách, jako kdyby 
vypadli z oka četníkům z Četnických 
humoresek. A cyklisté na historic-
kých velocipédech, z nichž někteří 
přijeli až z Telče. 

Na hlavním pódiu před zadní syna-
gogou nyní hraje Mackie Messer 
Klezmer Band. Chvíli v okleštěné 
podobě bez houslí, saxofonu a zpě-
vačky, a přece svoji roli zbývající 
muzikanti zvládají velice dobře.              

Před Synagogou začíná další bod 
bohatého programu, vystoupení 
taneční skupiny Yocheved. Kdo by si 
myslel, že jim nerovné kostky budou 
činit problémy, velice by se mýlil. 
Zvládají tance s bravurou a na konci 
při společné děkovačce se jim dostá-
vá zasloužených ovací. 

Opět zní klezmerová muzika a po 
svém posledním představení Baue-
rovic rodiny opět tančí Ampuláci. 
A nejen oni, ale přidávají se i někte-
ří diváci. V Zadní synagoze četníci 
přibližují práci četníků ve dvacátých 
letech minulého století a davy se těší 
na praktickou ukázku jejich práce. 

Vše dobře dopadne
Ta se odehraje před synagogou 

na náměstíčku. Děj? Na opušťák z 
posádky se vydává mladý voják s kuf-
říkem. Zastavuje ho mladá dáma 
s mužským doprovodem. Dáma mu 
nabízí služby a rozhodně se nejedná o 
uklízení nebo praní. 

Během dohadování malý hošík kufr 
zcizí. Na místo se dostavují četníci, 
nastává mela, mluví jeden před dru-
hého, ale nakonec vše dobře dopadne, 
vždyť jde jenom o ukázku. 

Náš pobyt v Židovském městě kon-
čí. Sobotní program nás rozhodně 
zaujal a těšíme se na ten nedělní. Kdy 
si nechceme nechat ujít některé jiné 
body programu. 

  (Pokračování příště)

Židovská čtvrť po roce opět ožila

ČLENOVÉ třebíčského divadelního spolku Ampulka si s chutí před synagogou 
zatančili. Foto: Antonín Zvěřina

V DOMĚ Selingamana Bauera se podával i takzvaný židovský  chléb.
 Foto: Antonín Zvěřina


