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Ukázku historické techniky 
hasičů z Heraltic doplnil další 
bohatý program. 

 Antonín Zvěřina

Oživené židovské město patří k tra-
dičním červencovým akcím v Třebí-
či. Takovou významnou akci jsme si 
nemohli nechat ujít a podruhé míří-
me do Zámostí v neděli.

Nedělní den patří tradičně Oživené 
židovské město hasičům. Přijíždějí 
sem z Heraltic a dovezou vždy část 
svojí historické techniky. Nejinak 
tomu je i letos. A historické automo-
bily a různé stříkačky lákají zejména 
mužskou populaci. 

Hasiči nabízejí ojedinělou možnost 
projet se na korbě jednoho z unikát-
ních automobilů po židovské čtvr-
ti. A vždy mají plno. Některé náv-
štěvníky také láká siréna. Její zvuk 
je opravdu pronikavý a nese se po 
celém městě. 

Po poledni hasiči ukazují zásah 
historickou stříkačkou hydrofor.  Ta 
potřebuje lidský pohon a hasičům 
pomáhají i lidé z řad diváků. Ale 
ouha! V první chvíli se proudnice 
nečekaně stočila do stánku s občer-
stvením, naštěstí voda nenapáchala 
větších škod. 

Radost z tryskající vody mají 
zejména děti, všechny mají zájem si 
vyzkoušet hasičskou techniku. Po 
chvíli jeden z hasičů odtroubí konec 
zásahu. Ale čeká nás ještě jeden, 
opravdu kuriózní.

Rychlomalířka 
Procházíme opět ulicí Leopolda 

Pokorného, zaujímá nás malířka, 
která kreslí rychloportréty. Na nezá-
jem si rozhodně nemůže stěžovat. 
A práce jí jde rychle od ruky. To už 
se vracíme na náměstíčko před Zad-
ní synagogou, kde začíná přehlídka 
modelek ze sdružení Míša&Míša. 
Svůj úkol plní do puntíku, inu vždyť 
mají puntíků všechny plné šaty. 

Pozor, také se soutěží. Muž a žena 
dostali za úkol oloupat dvě cibule a 
nakrájet na kostečky. A představte si, 
že muž tuto soutěž vyhrál. Sice jen 
o fous, o chlup, ale přece. Odměna? 
Sada keramických nožů. 

Četníci se opět připravují na zásah. 
Kolem se tísní desítky zvědavců a 
scénka sklízí úspěch, všichni herci si 
ho jistě zaslouží. Nastává vyvrchole-
ní celého programu. Hasičský útok 
ze žebříku na požár nad penzionem 
vedle informačního centra. 

Muž hbitě stoupá po žebříku vzhů-
ru, jeho kolegové mu připravují vše 
potřebné pro zásah. Proudnice je již 
umístěná na vrcholu žebříku, aby při 
lezení hasiči nepřekážela. A pak se z 
ní vyvalí proud vody, který neúpros-
ně likviduje imaginární plameny.  

Heraltičtí hasiči se staví do řady a 
vlastně ukončují program. Zpíva-
jí hasičskou hymnu Co jste hasiči 
a nepohrdnou láhví rumu. Rumu? 
Vlastně Tuzemáku, abychom byli 
přesní. Apropó, víte, že nám chce 
Evropská unie zakázat ř, protože ho 
používáme jako jediní v Evropě? 

Představujeme kapely
Teď představíme obě kapely. Za 

kapelu Schimmerla Klezmer Kabaret 
se slova ujímá kapelník Tomáš Smo-
lík. „Jsme studentská kapela a hraje-
me čistě židovskou hudbu z východní 
Evropy z devatenáctého století. Takové 
židovské lidovky,“ vysvětluje Smolík. 

Zdůrazňuje, že se jedná o světskou 
hudbu, nikoli náboženskou. Slouží 
jako kulisa k pití a tanci. „Jsme spo-
lužáci z gymnázia a vydrželi jsme i po 
odchodu na vysoké školy,“ říká kapel-
ník. Naznačuje, že kapela vznik-
la v Táboře, nyní má sídlo v Praze a 
vlastně kočuje po celé republice. 

Netají, že se jedná o amatérské 
muzikanty. Pokud jde o nástroje kaž-
dý z členů zažil výuku na základní 
umělecké škole. „Mě například vyho-
dili,“ usmívá se Smolík. Upozorňuje, 
že kapela se přizpůsobila tomu, kdo 
na co hrál. 

„V Třebíči máme prostředí strašně 
rádi. Jsme tady potřetí a rádi se sem 
vracíme, i když je to náročná šichta, 
hrát tři dny v kuse. Ale vždycky si to 
užijeme,“ poznamenává kapelník.  

Kapela vystupuje například při 
programech v synagogách. „Ale baví 
nás třeba hrát i po hospodách nebo na 
akcích, které sami pořádáme,“ nastiňu-
je Smolík. Připouští, že by se kapela 
hudbou živit mohla, ale členové by 
museli přestat studovat.  

Mluvčími kapely Mackie Messer 
Klezmer Band se stávají Petr Kost-
ka a Veronika Mireková. „Původně 
jsme hráli jazz a postupně jsme expe-
rimentovali s různou etnickou hudbou. 
Nakonec jsme zůstali u klezmeru,“ 
vysvětluje Kostka. 

Přiznává, že kapela občas zabrousí 
i do jiných žánrů, jako je již zmiňo-
vaný jazz či dixieland. „Jsme všichni 
konzervatoristi nebo učitelé na základ-
ních uměleckých školách,“ podotýká 
Kostka.  

Pokud jde o složení kapely, co se 
týče hudebních nástrojů, umožňuje 
kapele velké množství experimen-
tů od hraní až po aranže. „Dřív jsme 
zkoušeli téměř každý týden. Nyní se 
sjíždíme i z různých koutů republiky, 
cvičíme zhruba dvakrát měsíčně,“ říká 
Kostka.

Ani on netají, že hrát po tři dny 
není nic jednoduchého. „Člověk musí 
překlenout první odpor a pak už to jde. 

A my to podporujeme různými pro-
středky jako je pivo či víno,“ směje se 
Kostka. 

„Pokud jde o skladby, vždycky někdo 
donese nějakou písničku, kterou někde 
zaslechnul a líbí se nám. Pak uděláme 
aranže a nazkoušíme ji. Občas složíme 
i český text,“ vkládá se do rozhovoru 
zpěvačka Veronika Mireková.

Dále kapela zpívá v jazyku jidiš a v 
hebrejštině. „Chodila jsem do týden-
ního kurzu intenzivní hebrejštiny. Jidiš 
rozumím, protože to je směska němčiny 
a jsou v ní hebrejská slovíčka. Tomu-
to jazyku líp rozumím. Hebrejština je 
těžší, ale kdyby se člověk výuce věnoval, 
naučil by se ji,“ říká Mireková. 

Mají konzultanty
Netají, že kapela využívá rad kon-

zultanta Karla Hrdličky z Plzně. Ten 
tam učí arabštinu hebrejštinu. „A 
máme k dispozici i kamarádku Terku 
Dubinovou, co je vynikající hebrejist-
ka,“ vysvětluje Mireková. 

Doplňuje, že band je na Oživeném 
židovském městě popáté. Kapela 
v Třebíči vystupovala i na festivalu 
Šamajim a letos je v Třebíči podru-
hé. 

„V dubnu jsme tady byli na soustře-
dění s divadelním souborem Ampulka. 
Za ty roky jsme se skamarádili a máme 
se rádi. Domluvili jsme se, že dáme do 
kupy program s názvem Kolenovrť. My 
hrajeme a zpíváme a oni tančí,“ nazna-
čuje Mireková.

Petr Kostka na otázku, zda by se 
kapela mohla muzikou živit, odpoví-
dá, že živit se muzikou je velice těžká 
věc. „My vlastně díky tomu, že učíme 
na základních uměleckých školách, se 
jí věnujeme na plný úvazek. Myslím 
si, že živit se klezmerovým hraním se 
nedá,“ přemítá Kostka.        

Oba se shodují, že je muzika baví 
právě proto, jak ji hrají a dělají. 
„Máme se rádi a bavíme se tím,“ říká 
Kotka. „Ale někdy si říkáme, že by 
nebylo marné se tím živit,“ oponuje 
mu s nadhledem zpěvačka. Opět se 
shodují, že kapela přes věkové roz-
díly si rozumí i lidsky. „A máme spe-
cifi cký humor, kterému říkáme messer 
humor,“ končíme rozhovor.  

A zpět k hasičům. Mluvčí heral-

tických hasičů Jarmila Bohdálková 
říká, že děti se v tamním muzeu čas-
to ptají, jak vznikli hasiči. Odpovídá 
jim, spadli z nebe. „Tak to tedy neby-
lo, i hasiči mají svůj vývoj,“ poukazu-
je. Začíná své vyprávění.

Vše začíná v době, kdy člověk začal 
používat oheň. Ihned si začal uvědo-
movat, že oheň je dobrý sluha, ale 
zlý pán. Pokud se vyhne kontrole, 
nastává problém. Zprvu sloužil jako 
zdroj tepla, ochrana před zvěří a při 
úpravě potravin. 

Později jej začal využívat v mnoha 
dalších činnostech. Dlouho byl ale 
člověk bezbranný proti jeho ničivé 
síle, až v 16. století se začíná objevo-
vat snaha o protipožární opatření. 

Vrbové komíny
Častou příčinou požárů bývaly 

komíny. V té době se pletly z vrbové-
ho proutí a vymazávaly hlínou. Pro-
to se kontrolovaly a majitel špatné-
ho komínu dostal pokutu. Zvláštní 
pozornost se věnovala pekárnám a 
sladovnám.

Měšťané nesměli svítit při noč-
ních procházkách třískami a louče-
mi. Za bezpečné svítidlo se považo-
vala lucerna. V domech se nesmělo 
skladovat zbytečné seno a sláma a 
jiné hořlaviny. Stodoly se směly sta-
vět až za hradbami města. Poddaný, 
který způsobil požár, měl být trestán 
na hrdle. 

Na příhodných místech se zavě-
šovaly konce, háky a žebříky. Všich-
ni poddaní měli povinnost se haše-
ní účastnit. V polovině 18. století za 
vlády Marie Terezie došlo k vydání 
celozemských požárních řádů. 

Ve vesnicích se sázely stromy, aby 
bránily šíření požárů. Dřevěné komí-
ny měly nahrazovat komíny zděné. 
To bylo obtížné, vládl nedostatek 
cihel a obyvatelstvo na něco takové-
ho nemělo peníze. Trvalo sto let, než 
se něco takového uskutečnilo.

Dokonalejší požární řád byl vydán 
za vlády Josefa II. z roku 1787. 
Dodržováním spousty nařízení byl 
pověřený magistrát. Existovali komi-
saři nad ohněm, kteří s mistrem zed-
nickým a kamenickým kontrolovali 
domy a v případě hrubých nedostat-
ků mohli nařídit zbourání.      

Tvrdé tresty se vynášely za rabo-
vání při požárech. Jako obrana proti 
šíření ohně byly háky, konve, vědra a 
žebříky. Velkým pokrokem v hašení 
byl vynález hadic. Teprve až vynález 
bezešvých hadic ale přinesl kýžený 
úspěch. 

Pokrok nastal ve druhé polovině 
18. století, kdy byl vydán spolko-
vý zákon. To byl impuls pro vznik 
hasičských spolků. První vznikl 
v roce 1864 ve Velvarech. První sbor 
v Třebíči byl založen v roce 1869 
Titem Krškou.

Ten později odešel do Velké-
ho Meziříčí a v roce 1870 založil 
sbor tam. Třebíčský hasičský sbor 
měl německé vedení, čímž pozbyl 
své prvenství. Co spojuje Heralti-
ce s Třebíčí v historii? Bohužel nic 
příjemného. Když uherský král Ma-
tyáš Korvín obléhal Třebíč, vypálil a 
vyraboval mnoho obcí v okolí. Zni-
čené byly také Heraltice a ze vzkvé-
tajícího městysu se stala dědina. 

Zámostí v neděli ovládli zejména hasiči

ZEJMÉNA děti využívaly možnost svézt se historickým hasičským autem. 
 Foto: Antonín Zvěřina


