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Něco je ve vzduchu, cítíte to taky? 
Červen, léto, sluníčko, skvělé kape-
ly, dobré pití a jídlo, louka pod zám-
kem, Třebíč… 

Není potřeba víc napovídat – Zámostí 
se prostě zase jednou neúprosně blíží! 
Tradiční multižánrový kulturní festival 
obsadí Podzámeckou nivu, Židovskou 
čtvrť a vlastně celé město první červ-
nový víkend, tedy v pátek 1. a v sobotu 
2. června. A je na co se těšit – neokou-
kané kapely, Zámostí v modrém nebo 
zbrusu nová Malá scéna na louce.

Festival patřící k Třebíči stejně ja-
ko místní proslulá limonáda, Židovská 
čtvrť nebo bazilika, to je Zámostí. Na-
vzdory pestré minulosti se ale ani le-
tošní dvaadvacátý ročník nemůže obe-
jít bez několika novinek. „Chtěli jsme 
Zámostí posunout směrem k větší pes-
trosti. Letos proto bude nově součástí 
areálu na louce Malá scéna se zaměře-
ním na program pro děti, divadlo a ces-
tovatelské přednášky. Pevně doufáme, 
že se nám podaří dotáhnout i nějaké no-
vinky do projektu Zámostí v modrém v 
Židovské čtvrti a chceme zapracovat na 
kvalitě zázemí a služeb v areálu. Je toho 
skutečně hodně a my děláme maximum 
pro to, aby se nám všechno podařilo do-
táhnout,“ říká David Šťastný z organi-
začního týmu festivalu.

Zámostí se v posledních letech chlu-
bí pestrým doprovodným programem, 
ale hlavní část tvořila, tvoří a bude tvo-
řit hudba. „Výběr interpretů nikdy není 
jednoduchý. Nad každou kapelou pře-
mýšlíme, posloucháme její písničky a 
lámeme si hlavu, co by se tak návštěv-

níkům Zámostí mohlo líbit a potěšilo je. 
Ale rozhodně platí to, co říkáme již dlou-
ho - chceme lidi pobavit skvělým pro-
gramem, neokoukaným a originálním,“ 
vysvětluje Radek Nezval, další člen or-
ganizačního týmu zodpovědný za dra-
maturgii.

O tom, kdo v červnu na Podzámecké 
nivě doopravdy zahraje, však rozhodu-
je celý organizační tým společně. Kdo 
si tedy užije báječný výhled z hlavního 
pódia na městskou věž? „Line-up Zá-
mostí je v tuto chvíli prakticky hotový, 
ale my ho odhalujeme postupně. Lou-
ku zcela jistě roztančí Ondrej Havelka 
and his Melody Makers nebo skvělí Po-
letíme?, Bára Poláková zase představí 
svoje nové album,“ dodává Nezval. Sou-
částí festivalu je také scéna v Restaura-
ci Kocour, kde se představí například 
Xavier Baumaxa nebo Budoár staré 
dámy. Další skvělé kapely organizátoři 
postupně odkrývají na webu www.za-
mosti.cz nebo na facebooku Zámostí. 

Předprodej vstupenek na Zámostí je 
v plném proudu, dvoudenní lístek mo-
mentálně vyjde na 400 korun. Lístky 
se dají koupit online přímo na webu 
www.zamosti.cz, fyzicky potom v copy 
centru Kapucín na Blahoslavově a hu-
debních nástrojích Mijovič na Karlově 
náměstí.

Dvoudenní vstup
Předprodej do 26. května: 400 Kč
Na místě: 500 Kč
Jednodenní vstup - pátek / sobota 

(pouze na místě): 300 Kč 
 (PI-t05-zamD)

Zámostí se blíží. Nabídne Ondřeje Havelku, 
Báru Polákovou nebo zbrusu novou scénu


