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Zadní synagoga Třebíč
Pod záštitou Velvyslanectví Státu 

Izrael v České republice.
Věnováno třebíčskému rodákovi 

Antonínu Kalinovi, zachránci židov-
ských dětí.

Výstava: Zahrady života, Helena 
Bretfeldová

Pondělí 30. 7.
16 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁ-

JENÍ 15. ROČNÍKU FESTIVALU, 
vernisáž výstavy ZAHRADY ŽIVO-
TA * GAN HA-CHAJIM Heleny 
Bretfeldové.

18 hod.  SIMCHA (Ostrava) – kon-
cert dívčí klezmerové kapely. 

Úterý 31. 7.
18 hod. KLENOTY BAROK-

NÍ ŽIDOVSKÉ HUDBY – nejen 
duchovní krásy v podání barokní flét-
ny, barokních  houslí a cembala, kon-
cert. Lucie Dušková – flétna, Kristý-
na Hodinová – housle, Filip Dvořák 
– cembalo. 

Středa 1. 8.
16.30 hod. Přednáška: DOMY 

VĚČNOSTI VII – polní, luční a les-
ní židovské hřbitovy v pohraničí

Přednáška Heleny Bretfeldové o 
drobných moravských hřbitovech na 
hranicích s Rakouskem a Slovenskem, 
umístěných mimo obce, tedy do polí, 
na louky a malé lesní parcely. Na úvod 
přednášky krátké představení výstavy 
Domy věčnosti a nové autorčiny knihy 

Zahrady života, s důrazem na třebíčský 
židovský hřbitov.  

19 hod. ALSASKO, KUCHYNĚ 
FRANCOUZSKÝCH ŽIDŮ - Michal 
Hromas, přednáška s ochutnávkou.

Oblíbený kuchař Michal Hromas 
přiblíží, jak kuchyně francouzských 
Židů obohatila nejen evropskou, ale i 
světovou kuchyni.

Čtvrtek 2. 8.
16.30 hod. Přednáška: OSUD ŽI-

DŮ ZE SHROMAŽDIŠTĚ V TŘE-
BÍČI V OBDOBÍ 1942 – 1945, 
PhDr. Jana Šplíchalová (Židovské 
muzeum v Praze). 

19 hod. DER ŠENSTER GOB (Pra-
ha) - akustická kapela hrající židov-
skou, romskou a balkánskou hudbu, 
a cestující přitom po celém světě v 
romantickém zeleném karavanu. 

Pátek 3. 8.
15.30 hod. ČEŠI A IZRAEL (Židé 

v boji a odboji) – přednáška Stanislava 
Motla, spojená s projekcí dokumentu 
Ve stínu šibenice.

Po přednášce navazuje beseda s Naf-
tali Fürstem, jedním z dětí zachrá-
něných Spravedlivým mezi náro-
dy Antonínem Kalinou; s Martinem 
Korčokem, ředitelem Muzea holo-
caustu v Seredi, a dokumentaristou 
Stanislavem Motlem. 

Dokument Ve stínu šibenice: O 
zapomenutém Čechoslováku, jehož 
boj za samostatný Stát Izrael a jeho 
statečná smrt se staly inspirací pro 
slavný americký film Exodus, s Paulem 
Newmanem v hlavní roli (17minut). 

 
18 hod. L’CHAIM - NA ZDRAVÍ! 

Muzicírování a povídání u košer vína 
- v programu se představí cimbálová 
muzika Capella (židovské a morav-
ské lidové písně) a vinař Moše Váňa 
(výrobce chrámeckého košer vína).

Moše Váňa prozradí, co všechno 
čeká bobulky na jejich cestě z vinohra-
du do lahví, aby se z nich stalo  košer 
víno, a o tom, jakou úlohu hraje 
víno v judaismu. Cimbálová muzika 
Capella zahraje na židovskou notu, 
a popovídá o svém muzikantském 
putování po Izraeli.

21.30 hod. PROCES - Vladimír 
Benderski (Izrael) a Jan Kindl (Čes-
ko). Svébytné loutkové a činoherní 
divadlo na motivy románu Franze 
Kafky. Divadlo loutek Karlovy Vary.

Začíná rok trvající proces, v němž 
se průměrný úředníček musí utkat s 
neviditelným mocenským aparátem, 
s dusivou byrokracií, z níž pozná jen 
nejspodnější příčky, s přezíravostí 
okolí.

Sobota 4. 8.
10.30 hod. „RIEŠENIE ŽIDOV-

SKEJ OTÁZKY“ NA SLOVEN-
SKU V ROKOCH 1938 AŽ 1945, 
přednáška Martina Korčoka, ředite-
le Muzea holocaustu v Seredi.

Navazuje přednáška a beseda s Naf-
tali Fürstem na téma Děti v koncent-
račních táborech, a dokument Stani-
slava Motla Sám mezi vrahy. 

15 hod. ŽIDOVSKÁ IDENTI-
TA A MYSTIKA V DÍLE ISAACA 
BASHEVISE SINGERA

Otázky židovské identity hrají v 
díle Isaaca Bashevise Singera velkou 
roli. On sám se s oblibou stylizoval 
do role posledního velkého spiso-
vatele jazyka jidiš, a ve svých povíd-
kách a románech dovedně využívá 
celé hloubky židovské tradice, mysti-
ky i poetiky.  Přednáší Petr Jan Vinš z 
Univerzity Karlovy. 

17 hod. Odpoledne se Zdeňkem 
Junákem: ISAAC BASHEVIS 
SINGER - KAJÍCNÍK 

Oblíbený herec Zdeněk Junák 
předčítá z knihy Kajícník, čtení bude 
proloženo písničkami Vladimíra 
Vysockého, v překladu Milana Dvo-
řáka.  

Kajícník, jedno z nejpozoruhod-
nějších děl spisovatele židovského 
původu a nositele Nobelovy ceny za 
literaturu I. B. Singera, vypráví pří-
běh úspěšného podnikatele, který 
před válkou emigroval z Polska do 
Ameriky. 

20 hod. Závěrečný koncert - EBEN 
EZER / MI MARTEF - Al kafnej 
hašalom  

Pestrá paleta jidiš, hebrejštiny, ang-
ličtiny, češtiny i slovenštiny v podání 
slovenského vokálního souboru Eben 
Ezer a plzeňské klezmerové kapely 
Mi Martef. V rámci koncertu se obě 
seskupení představí jak samostatně, 
tak společně. 

Festivalová kavárna Café Art
Za tajemstvím mezuzy, menory a 

macesů - festivalové prohlídky Zadní 
synagogy a židovské domácnosti s kví-
zem.

Dalešická přehrada, která leží necelých dvacet kilometrů od 
Třebíče, letos slaví čtyřicet let od svého vzniku. Od roku 2007 
se po její hladině prohání loď, a právě lodní doprava  je jedním 
z důvodů, proč do našeho regionu každoročně míří tisíce turis-
tů. Když se kochají malebnými břehy „Horáckého moře“, netu-
ší, že jim tuto krásu umožnila spatřit Hana Žáková, starostka 
obce Koněšín. Místní ji znají z ochotnického divadla, nebo 
díky její usilovné práci předsedkyně mikroregionu Horácko. 
Její tah na branku oceňují i milovníci cyklistiky, protože inicio-
vala vybudování více než 200 kilometrů cyklotras nejen v oko-
lí Dalešické přehrady. Své dvacetileté zkušenosti z komunální 
politiky a z práce pro obce i mikroregion Horácko chce nyní 
zúročit v Senátu. S podporou Starostů a nezávislých, ODS, 
SNK ED a hnutí Pro Třebíč kandiduje v letošních senátních 
volbách za Třebíčsko. 

Každý Třebíčák zná Dalešickou přehradu. Její okolí je 
rájem pro cyklisty, turisty i rybáře. Jak se ale bezpečně na 
kole dostat z Třebíče k přehradě? 

Budování cyklostezek, případně cyklotras je vždy náročné. 
Největší problém je vyřešení vlastnických vztahů k pozem-
kům, kde se budují. Mnohokrát jsem se setkala s velkou neo-
chotou s pouhým průjezdem cyklistů, a některé již vyznačené 
cyklotrasy jsme museli v některých úsecích dokonce celé pře-
značit. Tak trochu závidím kolegům z Rakouska, kde se budu-
jí krásné cyklostezky bez problémů. Neničí se jejich vybavení, 
ani značení, a místní podnikatelé z nich profitují. Kéž by jed-
nou fungovaly cyklostezky podobně i u nás.

 Třebíčáci si zaslouží cyklostezku Třebíč-Dukovany, která 
by je vyvedla z města směrem k přehradě. V současné době je 
hotový jen úsek z Dalešic přes rybník Bezděkov do Valče a na 
Hrotovice. Na dalších částech trasy se pracuje, a já věřím, že se 
cyklostezky brzy dočkáme. 

Doprava je vaším celoživotním koníčkem. Jak se díváte 
na dopravní napojení Třebíče na další části republiky? 

Třebíč a okolní obce si zaslouží lepší spojení s hlavním měs-
tem – zvláště uvážíme-li, že dálnice D1 je v současné době 
prakticky denně ucpaná, doprava na ní kolabuje a jízda po ní 
je nebezpečná. Zlepšení vlakového spojení by dálkové silnič-
ní dopravě velmi ulevilo, stejně jako by ulevilo tisícům pracují-

cích i studentů, kteří do Prahy dojíždějí. Budu tedy prosazovat, 
aby Třebíčsko mělo s Prahou kvalitnější dopravní spojení, bez 
nutnosti přestupů. To pomůže lidem všeho věku, od mládeže 
až po seniory, a také rodinám s malými dětmi, které nebudou 
nuceny využívat k cestám nejen do Prahy automobil.

Letos si připomínáme sto let od vzniku Československé 

Hana Žáková: Politik musí rozumět 
problémům, které občany trápí

O Haně Žákové
Od roku 1998 místostarostkou Koněšína, od roku 2000 sta-

rostkou. Předtím pracovala jako sekretářka ve stavební firmě v 
Třebíči, před mateřskou dovolenou u Českých drah jako vedou-
cí dopravy a přepravy.  Právě doprava je jejím velkým celo-
životním koníčkem. Stála u zrodu lodní dopravy na Dalešické 
přehradě. Je vdaná a má dvě děti. 

Další informace o její práci a životě najdete na 
www.hanazakova.cz nebo na Facebooku Hana Žáková do 
Senátu.  (PI-t08-claD)
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Oslavy tohoto významného výročí vnímám velmi intenzivně. 

Přispěla k tomu kniha Karla Čapka Hovory s TGM, kterou jsem 
nedávno dočetla. Ačkoliv jsem se k této knize dostala ve zralej-
ším věku, je pro mě o to zajímavější. A to nejen z pozice starost-
ky, kterou vykonávám už osmnáct let. Masaryk věděl, jak se cho-
vat k národu, měl pokoru a úctu i k té nejnižší vrstvě. Věděl, jak 
bylo důležité vychovávat společnost už od dětí. Aniž bych Masa-
rykovy myšlenky znala, s pohledem zpět si uvědomuji, že jsem je 
vlastně podvědomě realizovala. Považuji za důležité vychovávat 
děti k občanství – a z toho důvodu pro děti v Koněšíně už dlou-
ho organizuji tzv. „Den se starostkou“, kdy s dětmi  poznávám  
obec,  vysvětluji  jim  svou práci, nebo si s nimi hraji na volby. I v 
nižším věku tak chápou základní principy demokracie. S oblibou 
říkám, že vychovávám budoucí starosty, starostky a zastupitele, 
což bych chtěla dělat i v případě zvolení do Senátu. V Masary-
kově odkazu vidím veliké moudro v tom, aby politikové, státníci 
i učitelé předávali ze svého života to nejlepší, co mohou. Jedině 
tak si můžeme vychovat generace pro příští staletí. 

Proto jste se také rozhodla kandidovat do Senátu? 
Nejen proto. Oblastí, které v regionu potřebujeme řešit, je 

mnoho. Za své osmnáctileté  působení v pozici starostky, a také 
jako předsedkyně mikroregionu Horácko, znám dobře pro-
blémy obcí, města Třebíč i regionu. I přesto, že dnes je politika 
řadou lidí vnímána negativně, neobešli bychom se bez ní. Musí 
se ale dělat pro lidi tak, aby jí rozuměli, a aby politikové dokázali 
pojmenovat problémy, které občany trápí. To dělám už dvacet 
let, a chtěla bych to dělat i nadále. Třeba právě v Senátu.

Festival židovské kultury ŠAMAJIM


