
Oživené židovské město Třebíč 15.–17. července 2022 
náměstíčko před Zadní synagogou, uličky židovské čtvrti 

 
● 15. a 16. 7. otevřena městská věž 10:00-24:00 ● 

● Mackie Messer Klezmer Band ● duo LAKY MARI ● Schimmerle Klezmer Kabaret ● Taxmetu ● 
● filmové večery ● muzicírování v uličkách ● 

● tanečníci z Yochevedu, divadelníci z Ampulky ● velocipedisté z Třebíče ● hasiči z Heraltic ● 
● prvorepublikové četnictvo – členové KVH 29. pěšího pluku "plk. J. J. Švece" Jindřichův Hradec ● Míša a Míša ● 

● v sobotu a neděli historický kolotoč ● flašinetář Jan Bondra ●  Pamětní síň Antonína Kaliny a Děti Antonína Kaliny ●  
 ● limonády, košer vína a moravská vína ● snídaně pod lípou U Židovské brány ● městská věž (pátek, sobota 10-24) ●  

● hrnčířská dílna, ukázky a výuka točení na hrnčířském kruhu ● umělecký kovář (sobota), Havlíčkovo nábřeží (mapa č. 8) ● 
● výstava fotografií židovské čtvrti ze 70. a 80. let 20. století z archivu MUDr. Veselého (mapa č. 2) ●  

● Pekárna Lexfin - židovské dobroty (malles, fluden, rugelach, kreplach, knishes); topinky z kváskového chleba ● 
● Vodácké a skautské muzeum Třebíč ● objevování židovské historie se Skrytými příběhy (mobilní hra pro zvídavé děti a hravé rodiče) ● 

 

● Výstava: Veselé putování židovskou historií - ilustrace z knihy Cha cha chá, zasmál se Mordechaj.  
Uličník Mordechaj vás provede deseti stoletími a seznámí vás s pozoruhodnými osudy Židů, kteří se usadili v Čechách.  

Autory knihy a výstavy jsou Klára Smolíková, Tobiáš Smolík a ilustrátor Vojtěch Šeda. ● 
 

Pokud není uvedeno jinak, koná se program před Zadní synagogou (viz mapa č.1). 
 

Pátek 15. 7. 2022 
16:00 Festivalové roztančení se souborem Yocheved 
16:15 - 16:30 Rozjezd s kapelou Mackie Messer Klezmer Band 
16:45 Dobře utopené housle - prvorepublikoví četníci musí v Třebíči řešit další zapeklitý případ (scénka u lípy, mapa č. 3). 
10:00-18:00 Dílna plná řemesel - tvorba pískových obrázků, malování na keramiku či dřevo (L. Pokorného 10/3, mapa č. 3). 
17:00-20:00 Ahoooj, vodáci! - Vodácké muzeum otevřeno nejen milovníkům vodní turistiky (Havlíč. nábř. 121/45, mapa č. 4). 
17:15 Taneční soubor Yocheved. 
17:30 Karolíniny čarovné housle - líbezné melodie židovské, z první republiky i doby současné zahraje Karolína Daňhelová. 
19:00 Koncert: Laky Mari a hosté - alternativní folk, písně k vínu, o vínu, s vínem i bez vína v podání Lukáše, Marušky, 

Martina a Honzy. 
21:30 Slávko, nedej se! - v čb filmu z r. 1939 se Věra Ferbasová promění z ošklivého káčátka v moderní dívku. Pomůže jí  
  k tomu Jára Kohout. Tradiční promítání u lávky se sklenkou dobrého vína (mapa č. 5). 

 

Sobota 16. 7. 2022 
Historický kolotoč u lípy před kavárnou U Židovské brány (mapa č. 3) 

8:00-11:00 Snídaně pod lípou “Přijďte k nám, já vám dám” – ranní piknik U Židovské brány (výběr z několika menu, kvalitní 
mravné i nemravné pomazánky, křupavé pečivo, nápoje, mapa č. 3). 

9:45 Rozcvička s plnými bříšky -  po dobré snídani pár cviků spojených s výukou plavání na suchu před Zadní synagogou. 
10:00 Schimmerle Klezmer Kabaret - tradiční muzicírování. 
10:00-12:00 Mozkoherna - procvičte si mozkové závity na adrese L. Pokorného 24/28 (mapa č. 6). 
10:00-18:00 Dílna plná řemesel - vytvořte si pískový obrázek, malujte na keramiku či dřevo (L. Pokorného 10/3, mapa č. 3). 
11:00-20:00 Ahoooj, vodáci! - Vodácké muzeum otevřeno nejen milovníkům vodní turistiky (Havlíč. nábř. 121/45, mapa č. 4). 
10:30 Račte vstoupit k Bauerům - oblíbené kostýmované prohlídky Domu Seligmanna Bauera s DS Ampulka,  
  počet míst omezen, rezervace nutná: 568 610 023, 120 Kč / os. 
11:00    Laky Mari - autorské písně třebíčského dua. 
11:45 Račte vstoupit k Bauerům - oblíbené kostýmované prohlídky Domu Seligmanna Bauera s DS Ampulka,  

počet míst omezen, rezervace nutná: 568 610 023, 120 Kč / os. 
12:00 Mackie Messer Klezmer Band před Zadní synagogou. 
13:00 Střípky z historie prvorepublikového četnictva - přednáška v Zadní synagoze, 40 Kč /os. 
13:30 Schimmerle Klezmer Kabaret - tradiční muzicírování. 
14:00  Račte vstoupit k Bauerům - oblíbené kostýmované prohlídky Domu Seligmanna Bauera s DS Ampulka,  
  počet míst omezen, rezervace nutná: 568 610 023, 120 Kč / os. 
14:30 Laky Mari - autorské písně třebíčského dua. 
15:00 Nejen šaty dělaj člověka - módní přehlídka spolku Míša a Míša. 
15:30 Bacha, tady je starostovo!  - zloději si udělali zálusk na největšího kapra v řece Jihlavě! Podaří se jim ho ulovit? 

(scénka na nábřeží) 
16:00 Komentovaná projekce historických fotografií z Podklášteří a Židovského města od konce 19. století do roku 

1989. Zapomenuté příběhy domů a lidí, kteří v nich bydleli. Přednáší Zdeněk Prukner, zakladatel fb skupiny Virtuální 
muzeum staré Třebíče, 40 Kč / os. (Zadní synagoga) 

16:30 Yocheved - vystoupení třebíčského tanečního souboru. 
17:00 Koncert: Schimmerle Klezmer Kabaret - koncert klezmerové kapely.  
17:30  Laky Mari muzicírování ve Vrátkách (mapa č. 7). 
18:00 Potkali se na náměstí, aneb Přírodě neporučíš - vesničtí mládenci poprvé vyrazí za humna a hned musí čelit 

nástrahám velkoměsta (scénka před Zadní synagogou). 
18:30 S cimbálem okolo světa - patnáctiletá znojemská studentka Frída Oratorová hraje na cimbál a k tomu si ráda zpívá. 

Její netradiční pojetí cimbálu spolu s písněmi například z repertoáru Hany Hegerové či Marlene Dietrichové vám připraví 
nevšední zážitek. 

19:30 Co odhalí až soumrak - módní přehlídka dobového spodního prádla. 
20:00 Koncert: MACKIE MESSER KLEZMER BAND - oblíbení muzikanti, kteří k našemu festiválku již neodmyslitelně patří. 
21:30 Napoleon zločinu, případ Sherlocka Holmese a Dr. Johna H. Watsona, studio Paranthropus uvádí němý film 

natočený třebíčskými nadšenci Hugo Vostalem a Václavem Klementem (mapa č. 5). 



 

Neděle 17. 7. 2022 
Historická hasičská technika na prostranství před synagogou s možností odborného výkladu zájemcům. 

Historický kolotoč u lípy před kavárnou U Židovské brány. 
 

8:00-11:00 Snídaně pod lípou à la “Přijďte k nám, já vám dám” - ranní piknik U Židovské brány (výběr z několika menu, 
kvalitní mravné i nemravné pomazánky, křupavé pečivo, nápoje). Snídaně za doprovodu kramářských písní  

  Zity a Honzy (Duo Taxmetu hraje od 9:00). 
9:00 Příjezd historické hasičské techniky a její výstava před synagogou (Hasičské muzeum Heraltice). 
10:00 Rozcvička vleže pro starší a pokročilé. 
10:00-12:00 Vodácké a skautské muzeum otevřeno (mapa č. 4). 

10:00-18:00 Dílna plná řemesel - vytvořte si pískový obrázek, malujte na keramiku či dřevo (L. Pokorného 10/3). 
10:15 Nedělní ráno s Mackie Messer Klezmer Bandem. 
11:00 Hasiči v akci: ukázky hašení ručními hasičskými stříkačkami z konce 19. století. 
11:30 S cimbálem okolo světa - patnáctiletá znojemská studentka Frída Oratorová hraje na cimbál a k tomu si ráda zpívá.  

Její netradiční pojetí cimbálu spolu s písněmi například z repertoáru Hany Hegerové či Marlene Dietrichové vám 
připraví nevšední zážitek. 

12:00 O četnících pro malé rošťáky a darebáky - povídání o četnictvu s pracovním listem (Zadní synagoga, 40 Kč / os). 
12:30 Laky Mari - muzicírování s třebíčským duem. 
13:00 Taxmetu - kramářské písně na dvorku za synagogou nebo v uličkách. 
13:15 Nejen šaty dělaj člověka - módní přehlídka spolku Míša a Míša. 
13:30 Když se dva perou, třetí se směje - četnická scénka před Zadní synagogou. 
14:00  Hasiči v akci: ukázka hašení historickou hasičskou stříkačkou z první poloviny 20. století s použitím         

hasičského žebříku z roku 1896.  
14:30  Trochu vendeta - divadelní představení na motivy básní ze sbírky M. Macourka Rodinné album a životní zkušenosti.     

v trochu bláznivém a tragikomickém zpracování divadelního souboru Nikdyvčas. A jak šílená je vaše rodina? 40 Kč / os. 
(Zadní synagoga) 

14:30 Taxmetu - kramářské písně Zity a Honzy. 
15:15 Mackie Messer Klezmer Band - rozloučení s festivalem. 

Odjezd hasičů. 
 
Pokud není uvedeno jinak, koná se program před Zadní synagogou (viz mapa č.1). 

 
V sobotu 16. 7. a v neděli 17. 7. přijměte pozvání na Dny lidové architektury Kraje Vysočina v Centru tradiční lidové kultury v Třebíči, 
Cyrilometodějská 48/4. Podrobnosti na: https://www.centrumtlk.cz/ 
 

 
Změna programu vyhrazena: https://www.mkstrebic.cz/ostatni/ozivene-zidovske-mesto/                                                                                                     
 
Informace a rezervace na telefonu: 568 610 023 nebo na: infosynagoga@mkstrebic.cz 
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