Oživené židovské město Třebíč 13. – 15. července 2018
Náměstíčko před Zadní synagogou (Nám. Rabína Ingbera)
• Mackie Messer Klezmer Band • Schimmerle Klezmer Kabaret • dívčí trio NABARU •
• objevování židovské historie • filmové večery s Hugem Haasem • muzicírování v uličkách •
• velocipedisté z Telče a Třebíče • flašinetář • výstava vitráží Miluše Čechové •
• prvorepublikové četnictvo – členové KVH 29. pěšího pluku "plk. J. J. Švece" Jindřichův Hradec • v sobotu a neděli
historický kolotoč • židovské vtipy Jiřího Wintera Neprakty •
• limonády, košer vína a moravská vína • káva La Boheme cafe • snídaně pod lípou U Židovské brány •
• piškvorky v Café Art (Blahoslavova 88/19) • 13. a 14. 7. otevřena městská věž 10:00-22:00 •
• výstava Móda a automobily před 100 lety v Předzámčí (prostorové instalace výtvarných dílen třebíčských škol, otevřeno
denně 9:00 - 16:00)
TVOŘ, HRAJ SI A SBÍREJ - ZA ČTYŘI RAZÍTKA DÁREČEK
(hrací karta k dispozici v informačním centru u Zadní synagogy)
Pátek 13. 7. 2018
Klezmerová hudba v ulicích po celé odpoledne, ražba šekelů, zdobení drejdlů (židovská hračka).
16:00 Zahájení festivalu - Bratři v triku: Ve zdravém těle zdravý duch - rozcvička v retro plavkách (náměstíčko před synagogou).
16:00-19:00 Vzhůru k výškám! - 
horolezci a horolezkyně, změřte své síly s lezeckou stěnou v budově Oblastní charity. (L. Pokorného
58/15, mapa - č. 18).
16:00-20:00 Ahoooj, vodáci! - 
Vodácké muzeum otevírá své dveře nejen milovníkům vodní turistiky (Havlíčkovo nábřeží 121/45,
mapa - č. 23).
16:30 Putování za židovskou historií 
- prohlídka židovské čtvrti s archivářkou Jitkou Padrnosovou, start u Zadní synagogy.
Rezervace nutná na tel. 568 610 023.110 / 90 Kč.
17:00 Jak správně kávu pít a připravit? 
-
seznámení s výběrovou kávou La Boheme a její alternativní přípravou (náměstíčko před
synagogou).
17:30 Starý zákon trochu jinak - 
otevření výstavy starozákonních vtipů Jiřího Wintera Neprakty, na hudební notu zahraje dívčí trio
NABARU(dvorek za Domem Seligmanna Bauera vedle Zadní synagogy, mapa - č. 1).
18:30 Koupání zakázáno! 
- prvorepublikové četnictvo zasahuje proti výtržnostem u řeky Jihlavy (před synagogou, nábřeží).
20:00 Koncert: Schimmerle Klezmer Kabaret 
- potulní klezmeři koncertují na terasách Hotelu Joseph 1699, rezervace na tel. 568
610 023 (mapa - č. 3). 80 Kč.
21:00 Doušek lahodné kávy na dobrou noc-
seznamte se s výběrovou kávou La Boheme (před synagogou).
21:30 Andula vyhrála 
– oblíbený Hugo Haas a Věra Ferbasová v černobílém filmu z r. 1938. Vdavekchtivé slečny dobývají srdce
jediného muže. Jak to dopadne…? Tradiční promítání u lávky se sklenkou dobrého vína.
Sobota 14. 7. 2018
Historický kolotoč u lípy před kavárnou U Židovské brány, klezmerová hudba, od 17 hodin koně v židovských uličkách (Dorado), ražba
pamětních medailí ke 100. výročí vzniku republiky, zdobení drejdlů (židovská hračka).
8:00-11:30 Snídání na břehu řeky - ranní piknik u řeky U Židovské brány, sladká i slaná snídaně, domácí limonády, džusy, saláty.
Piknikové košíky a deky budou k zapůjčení na místě (L. Pokorného 10/3, mapa - č. 12).
10:00 Ranní muzicírování před Zadní synagogou - hudba na sobotní rozjezd.
10:00-17:00 Dílničky pro šikovné ručičky 
- vitráže, barevná srdce, enkaustika, pedig, tisk - malba na textil, to vše nabízí Řemeslný
domek / Kavárna v pohybu (L. Pokorného 56/19, mapa - č. 19).
10:00-20:00 Ahoooj, vodáci! - 
Vodácké muzeum otevírá své dveře nejen milovníkům vodní turistiky (Havlíčkovo nábřeží 121/45,
mapa - č. 23).
10:30 Pouliční divadlo: Černá rodinka I. – Ujel nám vlak, ale jsme zde… - divadlo KVELB přiváží do Třebíče jednu povedenou
židovskou rodinku (začátek: náměstíčko před synagogou).
11:00 Muzikantský dvorek Jardy Ježka- muzicírování s dívčím triem NABARU na dvorku za Domem S. Bauera (mapa - č. 1).
11:30 V rytmu swingu aneb Smím prosit?- lekce tance Lindy hop pro všechny tancechtivé (Zadní synagoga).
11:30 Jak správně kávu pít a připravit? 
-
seznámení s výběrovou kávou La Boheme a její alternativní přípravou (před synagogou).
12:00 Prvorepublikoví četníci znovu zasahují!
- divadelní scénka na náměstíčku před Zadní synagogou.
12:00-14:00 Mozkohrátky v Mozkoherně - 
provětrejte mozkové závity a vyzkoušejte různé mozkohračky (L. Pokorného 24/28, mapa
- č. 16).
13:00 Pouliční divadlo: Černá rodinka II – Mrtvý děda?… - divadlo KVELB a jejich chůdařský výlet mezi lidi v podobě ztřeštěné
rodinky, která se ocitla v neznámém městě (začátek: náměstíčko před synagogou).
13:00-18:00 Vzhůru k výškám! - 
horolezci a horolezkyně, změřte své síly s lezeckou stěnou v budově Oblastní charity. (L. Pokorného
58/15, mapa - č. 18).
13:30 Přednáška: Rabínská sociální síť 19. století - dopisy Joachima Pollaka z Třebíče.Byla písemná komunikace
v předminulém století o tolik chudší než dnes? Jakou roli hrály dopisy v životě židovského obyvatelstva a jednotlivých obcí?
Proč se tvořily dopisní sbírky a proč mohly být i nebezpečné? Odpovědi na tyto otázky poodhaluje korespondence třebíčského
rabína Joachima Pollaka (1798–1879), kterou představí Tobiáš Smolík (Zadní synagoga). 30 Kč.
14:30 Filmové hvězdy 50. let 
- módní přehlídka v podání spolku Míša & Míša (náměstíčko před Zadní synagogou).
15:00 Četníci opět v akci(náměstíčko před synagogou).
15:15 Přednáška: Četníkem na zkoušku v četnické škole. Co všechno čeká uchazeče o místo v četnictvu? Přijďte si vyzkoušet
nácvik poutání, krasopis, šerm šavlí, sebeobranu, nácvik v pořadové přípravě. (Zadní synagoga), 30 Kč.
16:45 V Oka mžiku - autorské čtení z básnické sbírky, povídání, zhudebněné básně v podání dívčího tria NABARU (synagoga).
17:30 Pouliční divadlo: Černá rodinka III – 
Proč to dítě kouří?... - ztřeštěná famílie divadla KVELB řádí v židovské čtvrti i během
sobotního odpoledne (začátek: náměstíčko před synagogou).
18:00 V rytmu swingu aneb Smím prosit?- lekce tance Lindy hop pro všechny tancechtivé (Zadní synagoga).
18:30 Koncert: Gerald Clarke v Café Art
, vstupné 150,- Kč (Blahoslavova 88/19, mapa - č. 5).

19:00
20:00
21:00
21:30

Jak správně kávu pít a připravit? 
-
seznámení s výběrovou kávou La Boheme a její alternativní přípravou (před synagogou).
Koncert: Mackie Messer Klezmer Band - oblíbení klezmeroví muzikanti tentokrát zahrají v Kavárně v pohybu ve Vrátkách
(L. Pokorného 19, mapa - č. 19), 80 Kč.
Pouliční divadlo: Černá rodinka IV.– 
Nevěsta je David?... Divadlo KVELB se loučí(zač. před synagogou).
Ulička v ráji – melodrama Martina Friče z r. 1936 s Hugo Haasem a psem Punťou v hlavních rolích. Přijďte zažít
nezapomenutelnou atmosféru při promítání u lávky před Zadní synagogou.

Neděle 15. 7. 2018
Koně v židovských uličkách - svezte se na krásném vraníkovi Ráďovi a huculovi Bobanovi od 13:00.
Historická hasičská technika na prostranství před synagogou s možností odborného výkladu zájemcům, projížďka historickým
hasičským autem Steyr.
Ražba pamětních medailí ke 100. výročí vzniku republiky, zdobení drejdlů (židovská hračka)
8:00-11:30 Snídání na břehu řeky - ranní piknik u řeky U Židovské brány, sladká i slaná snídaně, domácí limonády, džusy, saláty.
Piknikové košíky a deky budou k zapůjčení na místě(L. Pokorného 10/3, mapa - č. 12).
9:00
Příjezd historické hasičské techniky a její výstava před synagogou (Hasičské muzeum Heraltice).
10:00 Dopolední muzicírování pod dohledem četnictva (náměstíčko před synagogou).
10:00-14:00 Ahoooj, vodáci! - 
Vodácké muzeum otevírá své dveře nejen milovníkům vodní turistiky (Havlíčkovo nábřeží 121/45,
mapa - č. 23).
10:30 Jak správně kávu pít a připravit? 
- seznámení s výběrovou kávou La Boheme a její alternativní přípravou (náměstíčko před
synagogou).
11:00 Ukázky hašení nejstaršími hasičskými stříkačkami z konce 19. století (náměstíčko před synagogou).
11:30 Ukázka zásahu proti banderovcům 
(náměstíčko před synagogou).
11:45 Přednáška: Pohotovostní pluk 1 NB - vznik, působení, zákroky proti banderovcům (i na okrese Třebíč), přednáší Dan Sviták
(Zadní synagoga), 30 Kč.
11:30 Muzikantský dvorek Jardy Ježka- muzicírování s dívčím triem NABARU na dvorku za Domem S. Bauera (mapa - č. 1).
13:00 Jak správně kávu pít a připravit?
- seznámení s výběrovou kávou La Boheme a její alternativní přípravou (před synagogou).
13:00 Putování za židovskou historií 
- prohlídka židovské čtvrti s archivářkou Jitkou Padrnosovou. Omezený počet míst, rezervace
nutná na tel. 568 610 023. Sraz a prodej vstupenek v infocentru u Zadní synagogy. 110 / 90 Kč.
13:30 Ukázka hašení historickou hasičskou stříkačkou Hydrofor z 80. let 19. století(náměstíčko před synagogou).
14:00 Barevná móda 50. let- módní přehlídka v podání spolku Míša & Míša (náměstíčko před Zadní synagogou).
14:30 Pohádka: O dobrém psu Cyrilovi 
- představení pro děti i jejich rodiče v podání v Třebíči známého divadla Malvína
(synagoga), 30 Kč.

15:30
16:00

Houževnatí hasiči hasí hořící hampejz 
- záchrana milenců z hořícího hampejzu (náměstíčko před synagogou).
Zase za rok na shledanou! Rozloučení s festivalem: dívčí trio NABARU a Mackie Messer Klezmer Band (před synagogou).

Informace a rezervace na telefonu: 568 610 023, na
www.samajim.eunebo na facebooku židovské čtvrti.
Upozornění: Uvedené časy jsou přibližné, mohou se v průběhu festivalu mírně měnit.

