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To, že město Třebíč se potýká 
s nedostatkem parkovacích míst 
zejména v centru, si cvrdlikají i vrab-
ci na střeše. Jako blesk z čistého nebe 
přišlo řešení. Amerického multimi-
liardáře Steve Smitha, který Třebíč 
navštívil v převleku za mnicha, nad-
chla židovská čtvrť natolik, že po 
návratu sdělil na rodinném seze-
ní rodině tuto novinu: „Tuto čtvrť 
chci!“ 

Když se mu to snažila manželka, 
v pořádí šestá vymluvit, a proti se 
postavilo i jeho šest dětí, v jejichž 
žilách kolovala vždy jiná ženská 
krev, Steve jim pohrozil, že je nejen 
vydědí, ale ještě jim nic neodkáže, a 
rázem byl v domácnosti klid, že by 
špendlík spadnuvší na zem bylo sly-
šet. 

Steve, jak bylo jeho zvykem, se ih-
ned dal do práce. Oslovil město Tře-
bíč, zda by mu čtvrť neodprodalo. To 
zatím tuto informaci tají, ale podle 
zdroje blízkého radnici tuto myšlen-
ku přijalo za své. Vidí v tom skvělou 
příležitost, jak v centru města vyřešit 
parkování. 

Bude zpoplatněné
Když židovské město zmizí, přímo 

se vybízí v těchto místech vybudo-
vat rozsáhlé parkoviště, samozřejmě 
zpoplatněné, protože noční i denní 
hlídač každému parkujícímu řidiči 
neopomenou připomenout, že par-
kují na historickém místě, kde dříve 
stávala židovská čvrť. 

Podle informovaných zdrojů radni-
ce i proto v těchto místech bude par-
kovné vyšší; v kterém jiném městě 
mají nebo budou mít tu čest parko-
vat v místech, kde nacházela židov-
ská čtvrť? 

Steve Smith plánu-
je čtvrť demontovat 
již letos na jaře, při-
čemž mu v tom mají 
pomáhat dělníci z rozvojových zemí 
,jako je Německo, Francie, Velká Bri-
tánie, pomoc přislíbila i organizace 
sdružující dělníky v Lucembursku. 
Podle posledních zpráv se chce do 

demontování zapojit i Švýcarsko. 
Podle zatím nepodložených zpráv 

hodlá americký multimilardář 
zakoupit také model města Třebíč 
od Stanislava Vršky a ten umístit ve 

svém skanzenu. 
Měl prohlásit: 

„Kam na mě hrabou 
Long Beach, Miami 
Beach, které nema-

jí své modely, ani židovskou čtvrť.“  
Nemyslete si, že multimiliardáři jsou 
nějací nelidové. Steven rozhodně 
mezi ně nepatří. Každý rok o Váno-
cích věnuje stodolarovku na dobro-

činné účely, a pokaždé tu samou. 
Dobrota se projevila i v jeho vzta-

hu k obyvatelům Třebíče. „Všichni, 
kteří se prokáží platným občanským 
průkazem, že jsou obyvateli tohoto 
města, budou mít do mého amerického 
židovského města vstup zdarma. 

Myslím si, že pro žádného z nich není 
nemožné alespoň jednou za měsíc pře-
letět oceán a podívat se na mnou vybu-
dovanou čtvrť.“ Dokonce Steve hod-
lá zachovat v židovské čtvrti některé 
zvyky, jako Oživené židovské město 
či Šamajim. Pořádání obou slavnos-
tí chce zadat Disneylandu, které jistě 
přinese do obou slavností nové prv-
ky, například Mikey Mause. 

Baziliku ne
Je pravda, že multimilionář původ-

ně uvažoval i o koupi baziliky, ale 
tady narazil na stanovisko Vatikánu, 
které mu vzkázalo: „Svoji baziliku si 
nedáme vzít.“ 

Obyvatelé Třebíče, a nejen oni, 
tedy mají v příštích týdnech posled-
ní možnost projít se v uličkách 
židovského města a pokochat se 
pohledem na Zadní synagogu. Pod-
le nepotvrzených zpráv na některých 
místech hodlá město zřídit takzvané 
plačící koutky, kde si budou moci ti, 
kteří to nestráví, patřičně poplakat. 
V čtvrti také bude zřízeno lékařské 
záchranné středisko, pokud by něko-
mu puklo srdce. Ale co, jen když 
bude v Třebíči v centru kde parko-
vat.   -zt-

Město přijde o židovskou čtvrť

TÍMTO obrázkem se již obyvatelé Třebíče dlouho kochat nebudou. 
 Foto: Antonín Zvěřin
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Likvidujeme! Ano, likvidujeme za velmi výhodné ceny naprosto 
všechny obleky, pánské a dámské kabáty v širokém sortimentu 
velikostí! Skutečně, velký výběr pro každého. Obleky v super 
cenách od 199,- Kč! Kabáty se slevou až 50 %! Nabízíme i šály, 
kravaty, košile, kalhoty, pásky... Přijďte, těšíme se na Vás! 
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