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OŽIVENÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO: Pestrý program nabídl letošní ročník Oživeného židovského města v Třebíči. Mezi účastníky 
nemohly chybět sličné tanečnice z tanečního souboru Yocheved. Foto: Antonín Zvěřina

Prvního dne festivalu 
Šamajim se zúčastnil izraelský 
velvyslanec Daniel Meron a 
eurokomisařka Věra Jourová. 

 Antonín Zvěřina

Festival židovské kultury Šamajim 
začal v Zadní synagoze v Třebíči 
v pondělí 24. července, a potrvá do 
soboty 29. července. Je věnovaný tře-
bíčskému rodákovi Antonínu Kali-
novi, zachránci více než 900 židov-
ských dětí v koncentračním táboře 
Buchenwald.

Festival se koná po čtrnácté, a zášti-
tu nad ním převzal velvyslanec Izra-
ele v České republice Daniel Meron. 
Ten do Třebíče přijel s manželkou. 
Zahájení festivalu moderoval Michal 
Lukáč, principál třebíčského diva-
delního souboru Ampulka. 

Význam památek
V úvodu přítomné pozdravil tře-

bíčský starosta Pavel Janata. Zdůraz-
nil význam nejen židovského města, 
ale i baziliky sv. Prokopa a židov-
ského hřbitova, které jsou společně 
zapsány na seznam světového kul-
turního dědictví UNESCO.

„Festival židovské kultury je pro Tře-
bíč velice významný, a jsem rád, že si 
do města našlo cestu tolik vzácných 
hostí,“ konstatoval. Slovo dostal také 
předseda brněnské Židovské obce a 
pravidelný návštěvník festivalu Pavel 
Fried. 

„V Třebíči, bohužel, už žádná židov-
ská komunita nežije. Proto je velice 
důležité, že se v Židovském městě pořá-
dá tolik kulturních akcí. Bez nich by 
se jednalo o mrtvé město, což by určitě 
nebylo dobře,“ zdůraznil.

Následně zapálil v Zadní synago-
ze tradiční světlo, které bude festi-
val provázet. Slovo dostal i izrael-
ský velvyslanec Daniel Meron. Po 
krátké zdravici přítomné upozornil, 
že někteří jeho příbuzní pocháze-
jí z Třebíče a na toto město nedají 
dopustit.

„Určitě budou lidi v Izraeli nabádat, 
aby Třebíč navštívili,“ upozornil. Zad-
ní synagogu považuje za jednu z nej-
hezčích a nejzachovalejších v České 
republice.  

„Jsem rád, že navštívím také židovský 
hřbitov, a věřím, že tam najdu hrob 
svého prapředka,“ sdělil. Doplnil, že 
celá jeho rodina věří, že tento hřbi-
tov má magickou moc. „Náš předek 
měl po zahájení druhé světové války 
obavu o svůj život. Z Rakouska se při-
jel pomodlit na tento hrob, a po návra-
tu dostal britské vízum. To nás utvrdi-

lo v našem přesvědčení,“ uvedl Daniel 
Meron. 

Snad lidstvo nedopustí
Přítomné pozdravila i třebíčská 

občanka, eurokomisařka Věra Jouro-
vá. Nastínila význam Antonína Kali-
ny a v závěru vyslovila optimistickou 
myšlenku, že snad už lidstvo nedo-
pustí, aby takoví hrdinové museli 
někde zasahovat. 

Došlo i na uvedení nové knihy 
Anety Chytkové, Antonín Kali-
na. „Chtěla jsem se na jeho osobnost 
podívat trochu jinýma očima. Antonín 
Kalina rozhodně nebyl žádný svatou-
šek. Už ve škole měl s chováním pro-
blémy a v dospělosti se často dostával 
do konfl iktů se zákonem. Byl to také 
z toho důvodu, že to byl přesvědčený 
komunista,“ vysvětlila. 

 (Pokračování na str. 3)
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Uzavře se chodník
Dopravní omezení nastane v pondělí 

31. července v ulici Vltavínská. Uzavře-
ný bude chodník a volný jeden jízdní 
pruh do pátku 11. srpna.  -zt-


